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Aylık Avrupa Birliği Bülteni

AB’NİN BİTKİ ÜRETİM
MATERYALİ DÜZENLEMELERİ
Bitki Üretim Materyalleri (tohumlar, genç bitkiler ve yumru kökler vb.) hem gelecekteki gıda
tedarikimiz hem de tarım, bahçe bitkileri, üzüm bağları ve ormancılık ürünlerinin verimliliği,
çeşitliliği ve kalitesi açısından oldukça önemlidir.
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AB’nin
Bitki
Üretim Materyaline
(BÜM)
ilişkin
mevcut mevzuatı 12 Direktiften
oluşmakta ve 1960
yılında beri geliştirilmektedir. Fakat
mevzuatın karmaşık ve çok parçalı
olması, diğer politikalar ile bağdaşmaması, yürürlükte olan Direktiflerin uygulanması
ve aktarılmasına yönelik uyumlaştırma standartlarının olmaması gibi mevzuata ilişkin eksiklik
ve sorunlar, mevzuat değişiklikleri ile yeterince
etkin olarak giderilemeyecek duruma gelmiştir.
Bunun üzerine, sorunların daha etkin bir şekilde
çözülebilmesi ve zaman içinde ortaya çıkan ihti-

yaçların karşılanabilmesi amacıyla, AB
Komisyonu tarafından Mayıs 2013’te
BÜM’e ilişkin yeni
bir mevzuat önerisi
yayımlanmıştır.
2016 yılında uygulamaya geçilmesi
planlanan bu yeni
mevzuat ile mevcut
12 Direktifin yerine
tek bir Tüzük yayımlanarak mevzuatın sadeleştirilmesi, sektördeki tüm paydaşlar için esnekliğin artırılarak sorumluluğun paylaştırılması ve
AB’nin ilgili stratejileri ile uyumun arttırılarak
yatay koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

“Tarla Bitkileri, Et ve Süt
Ürünleri için Kısa Dönem
Genel Bakış Raporu”nun
yaz dönemi sayısı 4 Temmuz
2013 tarihinde yayınlandı.

Avrupa Tarım ve Balıkçılık
Konseyi, 15 Temmuz 2013
tarihinde
gerçekleştirilen
toplantıda, balıkçılıkta fon
tahsisi için yeni tedbirlere
destek vereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği, donmuş
piliçlerin bazı bölgelere
ihracatında
ödenen
ihracat sübvansiyonlarının
kaldırılmasına yönelik bir
adım attı.
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AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
Öncelikle, Uzman Gözüyle ekibi olarak Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk
dolu bayramlar dileriz.
“AB’nin Bitkisel Üretim Materyalleri” konusundaki yeni mevzuat çalışmalarına ilişkin özel
inceleme yazımız bu sayımızda başlıca gündem konumuzu teşkil ediyor. Mevcut mevzuat,
bu kapsamdaki düzenlemelerin kazandırdıkları, bununla birlikte zaman içinde ortaya çıkan
olumsuzluklar ve yeni mevzuatta yer alması gereken hususlara ilişkin bu yazı, bizlere gıda
zincirinin sağlam olabilmesi için ilk halkanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.
Haberler bölümümüzde yine ilginizİ çekeceğinizi umduğumuz gelişmelere yer verdik. “Yasadışı,
Kayıt dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılık“ ile ilgili serbest köşemiz ve “Yeni Avrupa Denizcilik
ve Balıkçılık Fonu” ile ilgili gelişmeleri Fasıl 13 alanında çalışanların dikkatine sunuyoruz.
“Tarla Bitkileri, Et ve Süt Ürünleri için Kısa Dönem Genel Bakış Raporu” ise Fasıl 11 ile
ilgili çalışanlar ve piyasalardaki gelişmeleri takip eden herkes için iyi bir başvuru kaynağı
olacak gibi görünüyor.
Her ay olduğu gibi, AB’den ve ülkemizden güncel mevzuat seçkisi, Ağustos ayında yapılması
planlanan TAIEX faaliyetlerine ilişkin bilgiler, “Biliyor musunuz?” köşemiz ve “Ülke
Tanıtımı” bu ay da sizlerle.
Değerli Okuyucularımız,
Bültenimizde yer almasını istediğiniz, incelenmesinde yarar gördüğünüz konulara ilişkin
görüşlerinizi ve değerli katkılarınızı beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Sonbaharda yoğunlaşan AB gündemiyle Eylül sayımızda buluşmak dileğiyle…
Saygılarımızla,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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Tarımsal Üretİme Genel Bakış Raporu
3 yılda bir yayınlanan ve Komisyon’un piyasa
uzmanları tarafından sağlanan katkılara dayanarak
oluşturulan “Tarla Bitkileri, Et ve Süt Ürünleri için
Kısa Dönem Genel Bakış Raporu”nun yaz dönemi
sayısı 4 Temmuz 2013 tarihinde yayınlandı.
Yayınlanan bu rapora göre, geçen aylarda özellikle
Güney Avrupa’da hububat sonbahar ekiminde
artış olması ve olumlu hava koşulları, bu yıl
AB’de hububat hasatında da artış sağlayacak. Bu
artışla birlikte piyasada bir rahatlama yaşanması ve
stokların çoğalması bekleniyor.
Fakat bu olumlu gelişmelerin aksine, Orta Avrupa
ve Batı Avrupa’da mera ve otlakların verimsiz
kalmasının, AB’nin süt arzını önemli oranda

etkilemesi bekleniyor. Zaten toplam et üretimi de
son 2 yılda benzer şekilde düşmüştü.
Yine de, kuzey bölgelerde beklenen iyi hasat,
hayvancılıkla uğraşan kesimler için düşük
besleme maliyetlerini ve yüksek kar marjlarını da
beraberinde getirebilir. Bu durum da 2014 yılında
et ve süt üretiminde bir artışa yol açabilir.
Yayınlanan bu geniş kapsamlı piyasa raporu ile
birlikte, Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma
Merkezi gelişmiş bir “tarımsal üretim tahmin
sistemi” de geliştirdi. Bu sisteme göre de 2013
yılındaki toplam hububat üretiminin 2012
seviyesinin çok üstünde olacağı öngörülüyor.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

İtalyan çİftçİlerDEN süt kotası İhlalİ
Avrupa Komisyonu, İtalya’daki süt
işletmelerini 1995-2009 yılları arasında
15 yıl süresince AB süt üretim limitlerini
aştıkları gerekçesiyle 1.4 milyar € cezaya
çarptırdı ve İtalyan yetkililere ödemenin
sağlanması için iki ay süre tanıdı.
Yaklaşık 800 üreticinin ödeme yapmamak
için yasal yollara başvurmasına rağmen
Komisyon, İtalyan yetkililerden ödemelerin
yapılması için mahkemelerin harekete

geçirilmesini istiyor.
Kota sistemi, 1984 yılında Avrupa’da
kullanılmayan “süt gölleri” ile sonuçlanan
aşırı üretimi kısıtlamak maksadıyla
oluşturulmuştu. Kotayı aşan üreticiler her
100 kilo için 28 € olarak belirlenen bir vergi
ödemek zorundadır.
AB süt kotaları sistemi 2015 yılında terk
edilecektir.

AB, IUU BALIKÇILIK YAPAN gemİlerİ AÇIKLADI
Avrupa Komisyonu, 17 Temmuz
2013 tarihinde, Yasadışı, Kayıt Dışı
ve Düzenlenmemiş Balıkçılığa (IUU)
dâhil oldukları tespit edilen gemilere
ilişkin güncel listeyi kabul etti. Bu
gemiler, Avrupa Birliği sınırlarında
balıkları karaya çıkaramıyor veya
balıkların satışını gerçekleştiremiyor.
Bu listeye, Bölgesel Balıkçılık Yönetim
Örgütlerinin (Regional Fisheries
Management Organisations-RFMOs)
kabul ettiği IUU listelerindeki gemiler
de dâhil edilmekte.

Bölgesel
Balıkçılık
Yönetim
Örgütleri’nin kendi kurallarına
uymayan ve yasadışı balıkçılık yapan
gemileri tanımlamak için kendi
prosedürleri mevcut. AB listesi
güncellenirken, Bölgesel Balıkçılık
Yönetim Örgütleri kendi listelerini,
Avrupa Komisyonu’na iletmekte. Bu yıl
Bölgesel Balıkçılık Yönetim Örgütleri
tarafından sunulan listede 66 geminin
yasadışı balıkçılığa karıştığı belirtildi.
Kaynak: Avrupa Komisyonu
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YENİ AVRUPA DENİZCİLİK VE BALIKÇILIK FONU

Avrupa Tarım ve Balıkçılık Konseyi, 15 Temmuz 2013
tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, balıkçılıkta fon tahsisi
için yeni tedbirlere destek vereceğini açıkladı. Bu yeni
sistem, reform sürecinde olan Ortak Balıkçılık Politikası
(OBP) ve özellikle artan sürdürülebilirlik çabası (yaklaşımı,
eğilimi, faaliyetleri, vb.) ile uyumu destekleyecek. Avrupa
Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF), ulusal fon akışı
ile birlikte projelerin eş finansmanı için kullanılacak.
Konsey’in, 2014-2020 döneminde geçerli olacak EMFF
hakkındaki genel yaklaşımı, Avrupa Komisyonu tarafından
memnuniyetle karşılanıyor.
Bu yılın sonuna kadar fon üzerinde anlaşma sağlanması
için Avrupa Parlamentosu ile sonbaharda görüşmeler
gerçekleşecek. Bu görüşme, 2014 yılı itibariyle uygulamaya
konulması planlanan reform sürecindeki OBP ile paralel
gitmesi açısından fon için büyük önem arz ediyor.
Mevcut Avrupa Balıkçılık Fonunda (EFF), Üye Devletlere
fonun dağılımında uyum yaklaşımı benimsenmekte. Her

bir Üye Devletin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) göz
önüne alınmakta ve en düşük GSYİH’ya sahip devletlere
öncelik veriliyor.
Amacı bölgesel kalkınmayı desteklemekten çok OBP
reformunun uygulanmasına eşlik etmek olan yeni
EMFF’de ise, Komisyon, kaynakların tahsisini sektörel bir
yaklaşıma dayandırmayı teklif ediyor.
Bu yeni ölçüt, her bir Üye Devletin hem balıkçılık hem
de yetiştiricilik sektörlerine ayrılan EMFF paylarının
orantılı olmasını sağlamakta. Buna göre, operasyonel bir
program hazırlanmadan önce, her bir Üye Devlete toplam
bütçenin bir kısmı ayrılacak, her bir Üye Devlet ayrılan
parayı nasıl harcayacağını belirtecek. Komisyon programı
onayladığı zaman, hangi projelerin fondan pay alacağı
ulusal otoriteler tarafından belirlenecek. Ulusal otoriteler
ve Komisyon, programların uygulanmasından ortak bir
şekilde sorumlu olacak.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

TarımDA, AB-Moğolİstan İlİşkİlerİ gelİşİyor
Tarımdan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Dacian
Cioloş, 18-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında Moğolistan
yetkilileri ile sürdürülebilir tarım, gıda güvenirliği ve
kırsal kalkınma alanlarında artan işbirliğini görüşmek
üzere Moğolistan’a gitti. Bu ziyaret, Nisan 2013 tarihinde
imzalanan AB-Moğolistan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması
sonrası ve Eylül 2013’te düzenlenmesi planlanan
AB-Moğolistan Ortak Komitesi için hazırlıklar kapsamında
gerçekleşti.

yaşıyor. Hızlı kentleşme ve artan madencilik faaliyetleri
aynı zamanda Moğolistan’ın göçebe kültürüne de
önemli değişimler getirdi. Ziyarette, AB üyesi ülkelerin
de benzer sorunlar yaşadığı göz önünde bulundurularak,
bu değişimlere nasıl cevap verilmesi gerektiği konusu
vurgulandı. Örneğin, AB kırsal kalkınma politikası, çiftçileri
destekleme ve kırsal kalkınma konularında, tarımsal çevre
önlemleri, orman alanlarının sürdürülebilir kullanımı, kırsal
turizm aktivitelerinin teşviki, kırsal mirasın korunması ve
Tarım konusunda Moğolistan, kendine yeterlilik(otarşi), geliştirilmesi aracılığıyla başarılı bir sisteme sahip.
çevresel bozulma ve çölleşme konularında değişimler
Kaynak: Avrupa Komisyonu
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HEr Kırıntı ÖNEMLİ...
Avrupa Ürün Koruma Birliği (ECPA),
gıda israfına karşı yayımlanan “Her
Kırıntı Önemli Bildirisi”ni imzalayan
organizasyonların arasına katıldı.
Bildiri, Avrupa’da ve küresel ölçekte
yenilebilir gıda israfının önlenmesi ve
azaltılması için çiftlikten sofraya gıda
zincirindeki tüm paydaşları daha fazla
faaliyette bulunmaya ve 2020 yılına
kadar AB’deki mevcut yenilebilir gıda
israfını yarıya düşürmeye çağırıyor.

Günümüzde pestisitler ve bitki
biliminin diğer yenilikleri ürün
verimini arttırmakta ve hasat
kayıplarını en aza indirmektedir. En
son yayımlanan OECD-FAO raporuna
göre, etkili bir zararlı organizma
yönetimi yapılmaması durumunda, şu
anda dünya’daki toplam üretimin %26
- %40 arasında olan yıllık kaybının iki
katına çıkabileceği tespit edildi.
		 Kaynak: ECPA

AKDENİZ’DEKİ DENİZ ALANLARI
ekonomik yatırımların güvenlik koşullarını geliştireceğine
dikkat çekti.
Damanaki, kıyıdaş devletler eğer Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi kapsamındaki haklarını uygulamaya
başlarlar ve Münhasır Ekonomik Bölgelerini genişletirlerse
elde edilebilir önemli faydalar sağlanacağını vurguladı.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmalardan
anlaşılacağı üzere, faydalanılacak miktarın, örnek olarak
incelenen sadece üç bölgeden bir yılda 2,7 Milyar Avro
olması beklenmekte.
Mavi Ekonominin gelişmesi için gerekli koşulları
sağlamanın Avrupa’nın ortak sorumluluğu olduğunu
vurgulayan Damanaki, Mavi Büyüme ve sürdürülebilirliğin
gündemlerinin ana maddesini oluşturduğunun ve bunun
ancak Üye Devletler arasında ve komşular ile işbirliği ile
gerçekleşebileceğinin altını çizdi.
Kaynak: Euronews

Komiser Damanaki, 10 Temmuz 2013 tarihinde, Münhasır
Ekonomik Bölgeler de dâhil olmak üzere Akdeniz’de
deniz alanlarının kurulmasına ilişkin Avrupa Komisyonu
çalışmasının sonuçları ve bunun bölgedeki “Mavi
Büyüme”ye olan pozitif etkilerine ilişkin basın toplantısı
düzenledi. Damanaki, Komisyon’un “Mavi Büyüme”
gündeminin, denize bağlı gerçekleştirilen ve yılda yarım
trilyon Avro brüt katma değeri olan ekonomik faaliyetlerin
en iyi nasıl değerlendirilebileceğini belirlemek için
oluşturulduğunu söyledi. Akdeniz’in bu kapsamda önemli
bir yer tuttuğunu ve büyük bir kısmının kullanılmadığını
ifade eden Damanaki, bunun sebebini, Akdeniz’in önemli
bir kısmının kıyıdaki ulus devletlerin yetki alanlarının
ötesinde kalması ve bu nedenle de büyük ölçüde korumasız
ve keşfedilmemiş olması olarak açıkladı.
Yapılan çalışmaya göre, Münhasır Ekonomik Bölgenin,
deniz alanlarının daha etkili planlanmasını sağladığını
belirten Damanaki, bu durumun, denizlerde gerçekleştirilen

pestİsİtLERİN SUCUL CANLILARA ZARARLARI
Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi (EFSA),
pestisitlerin sucul organizmalara zararları
hakkında ilk kez 2002 yılında çıkarılan
rehberi, günümüz gelişmelerini ve paydaşların
görüşlerini dikkate alarak yeniledi. Bu rehber
ile tüm sucul organizma popülasyonunu
korumak ve pestisitlerin pazara sunulması
sırasında ulusal düzeydeki ve AB düzeyindeki
risk değerlendiriciler ve karar alıcılara sucul
organizmaları koruma konusunda yardımcı

olmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede,
ekolojik eşik seçeneği ve ekolojik iyileşme
seçeneği gibi koruma yöntemleri belirlenerek
pestisitlerin sucul organizmalardaki yalnızca
göz ardı edilebilir ya da kabul edilebilir bir
süre içerisinde iyileşebilir etkilerine müsaade
edilmektedir. Rehber’in tam metnine ise şu
linkten ulaşılabilir: http://www.efsa.europa.
eu/en/efsajournal/doc/3290.pdf
Kaynak: EFSA
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ET DENETİMİ:
EFSA’dan
İyİleştİrme

EFSA, AB çapında et denetiminin
modernizasyonu için bilimsel
temeli sağlayacak olan çalışmanın
büyük kısmını tamamladı. Avrupa
Komisyonu tarafından talep
edildiği için EFSA, tüketicileri bu
tehlikelerden doğacak risklerden
korumak amacıyla et denetim
prosedürlerinin iyileştirilmesi için
önerilerde bulundu.

İhracat sübvansİyonLARI
TAMAMEN kaldırıldI
Avrupa Birliği, donmuş piliçlerin bazı
bölgelere, özellikle Orta Doğu ve eski
Sovyet Ülkelerine- ihracatında ödenen
ihracat sübvansiyonlarının kaldırılmasına
yönelik bir adım attı. İhracat
sübvansiyonları, bilindiği gibi, Avrupa
Birliği’nin, ihracat fiyatlarının küresel
fiyatlara göre yüksek olduğu durumlarda,
rekabet edilebilirliği korumak amacıyla,
bu fiyat farkını üreticilere ödediği bir
sübvansiyon biçimiydi.
Geçen sene domuz eti ürünlerinde bu
sübvansiyonlar kaldırıldıktan sonra
geriye yalnızca kümes hayvanlarına
yapılan ihracat sübvansiyonları kalmıştı.
Avrupa Komisyonu temsilcilerine göre
bu ödemeler, kümes hayvanlarının

yüksek fiyatta sunulması, yem
fiyatlarında görülen düşüşler ve
AB ihracatındaki artışlar sebebiyle
gereksizdi. Bu amaçla, geçen yıldan
beri donmuş piliçlere yapılan ihracat
iadelerinin oranları da düşürülmüştü.
Bunu takiben Komisyon’un sunduğu
“ödemeleri sıfır oranına getirmek”
önerisinin kabul edilmesi durumunda,
kalan son ihracat sübvansiyonları
da kaldırılmış olacak. Yakın zamanda
üzerinde uzlaşılan son OTP reformu ile
de “ihracat sübvansiyonlarının yalnızca
piyasa krizi durumunda kullanılması”
kararlaştırıldı.

Sığır, koyun, keçi ve at gibi tek
tırnaklı evcil hayvanlarla ilgili
et
denetimi
prosedürlerini
içeren dört bilimsel çıktı EFSA
tarafından yayınlandı. Bu çıktılar
2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla
yayınlanan domuz ve kümes
hayvanlarının denetimi ile ilgili
önceki iki görüşün devamı
niteliğindedir.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

			Kaynak: EFSA

Sel, Çİftçİlere 1 Mİlyar Avro’ya mal oldu
Bu ay Tuna Nehri boyunca ve diğer Orta
Avrupa nehirleri kıyıları boyunca görülen
sel felaketi, 1999’dan beri en çok zarara
yol açan felaket oldu. Çiftçiler için bu
zarar yaklaşık olarak 1 milyar Avro’yu
buluyor. Çiftçi örgütleri temsilcileri,
iklim belirsizliklerinin yol açtığı faktörler
karşısında çiftçilere destek sağlayan esas
unsurun, doğrudan ödemeler sisteminin
olduğu iddiasıyla AB müzakerecilerine OTP
reformu konusunda bir karara varmaları
6

için yoğun çabalarda bulunmuştu.
Selden
özellikle
Avusturya,
Çek
Cumhuriyeti ve Almanya gibi ülkelerin
fazlaca etkilendiği bildirildi. Zarar
gören evler ve altyapının yanı sıra,
Almanya’da 400’den fazla çiftlikte ve Çek
Cumhuriyeti’nde % 20’ye varan ürün kaybı
yaşandığı bildirildi. AB yetkilileri, benzer
felaketlerin sıkça oluşabileceği konusunda
uyarıda bulundu.
		

Kaynak: euroactive

Yasadışı, Kayıtdışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılık
Özge BOZKUŞ
AB Uzman Yrd.

Yasadışı, kayıtdışı ve düzenlenmemiş balıkçılık
(IUU) hem Avrupa Birliği’nde hem de diğer birçok
ülkede balık stoklarının ve deniz yaşam alanlarının
tükenmesine sebep olan, piyasada rekabeti bozan, bu
tür yollarla balıkçılığı benimseyenlere haksız bir avantaj
sağlayıp dürüst balıkçıları dezavantajlı hale getiren ve
özellikle gelişmekte olan ülkelerde kıyı balıkçılığını
zayıflatan bir durum olarak görülmektedir.
FAO tarafından 2001 yılında hazırlanan “Yasadışı,
Kayıtdışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önlemek
için Uluslararası Eylem Planı” (IPOA-IUU);
yasadışı, kayıtdışı ve düzenlenmemiş balıkçılık için
tanımlamalar getirmektedir. Buna göre;
Yasadışı balıkçılık: bir devletin izni
olmadan ya da yasa ve yönetmeliklerine
aykırı olarak o devletin yetkisi altındaki
sularda ulusal ve yabancı bayraklı gemiler
tarafından yürütülen balıkçılık faaliyetleri
ile konuyla ilgili bölgesel balıkçılık
yönetim örgütlerine üye olan veya bu
örgütle işbirliği halindeki bir devletin
bayrağını taşıyan tekneler tarafından
örgüt tarafından benimsenen koruma ve
yönetim tedbirlerine veya uygulanabilir
uluslararası kurallara aykırı olan yürütülen
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.
Kayıtdışı balıkçılık: ulusal yasa ve düzenlemelere aykırı
olarak, ilgili ulusal otoriteye rapor edilmeyen ya da
gerçek dışı rapor edilen balıkçılık faaliyetleri ile konuyla
ilgili bölgesel balıkçılık yönetim örgütünün yetki
alanında gerçekleşen ve söz konusu örgütün raporlama
prosedürlerine aykırı olarak yapılan raporlama veya
gerçek dışı raporlama yoluyla sürdürülen balıkçılık
faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.
Düzenlenmemiş balıkçılık ise: konuyla ilgili bölgesel
balıkçılık yönetim örgütünün yetki alanında, herhangi
bir ülkenin bayrağını taşımayan, söz konusu örgüte
taraf olmayan bir devletin bayrağını taşıyan ya da
bu örgütün benimsediği kurallara aykırı olarak
hareket eden herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından
gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ile; herhangi bir
7

koruma ve yönetim tedbiri belirlenmemiş alanlarda
veya balık stoklarında, uluslararası hukuk tarafından
deniz kaynaklarının korunmasına yönelik devletlere
getirilen yükümlülüklere aykırı olarak sürdürülen
balıkçılık faaliyetleri olarak bildirilmektedir.
IPOA-IUU, üye devletlerin bu tür avcılığı engellemek
için ulusal yasalarında gerekli düzenlemeler
yapmalarını, IUU balıkçılık faaliyetlerinde bulunan
balıkçılar üzerinde yaptırım uygulamayı, gerekli
ulusal tedbirleri almayı ve uluslararası işbirliğini
öngörmektedir.
AB, IUU balıkçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi
konusunda FAO ile işbirliği içerisinde hareket
etmektedir. AB’de yasadışı
balıkçılığa karşı alınan önlemlerin
yasal zeminini 1005/2008
sayılı, “Yasadışı, Kayıtdışı ve
Düzenlenmemiş
Balıkçılığı
Engellemek, Caydırmak ve
Ortadan Kaldırmak için Bir
Topluluk Sistemi Oluşturan
Konsey Tüzüğü” oluşturmaktadır.
Bu Tüzük, avcılık sertifikasyonu,
üçüncü
ülkelerden
gelen
ürünlerin üye ülke limanlarında
denetlenmesi, IUU faaliyetleri
yürüten üçüncü ülkelerin tespiti
durumunda Komisyon internet sitesinde ve AB Resmi
Gazetesi’nde yayımlanması yoluyla “Topluluk Uyarı
Sistemi” oluşturulması gibi tedbirleri öngörmektedir.
AB’de uygulanan son düzenlemelere göre, yalnızca
ilgili bayrak devletinin veya ihracatçı devletin
“yasal” olarak tanımladığı su ürünleri ihracata ve
ithalata tabi olabilmektedir. Ayrıca AB, “kara liste”
olarak da adlandırılan IUU faaliyetlerinde bulunan
balıkçı gemilerinin ve bayrak devletlerinin listesini
yayınlamaktadır. Avrupalı balıkçılara bu tür yasadışı
faaliyetler yürütmeleri durumunda avladıkları türlerin
ekonomik değeriyle orantılı olarak para cezaları
uygulanmaktadır.
Kaynak: Avrupa Komisyonu, FAO

AB Mevzuatı

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
1. Tüm hayvan türleri için yem katkı maddesi olarak niacin ve niacinamid’in ruhsatlandırılmasına ilişkin 4 Temmuz
2013 tarih ve 642/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
2. Gıda üretmeyen hayvanlar için bir yem katkı maddesi olarak Patent Blue V’nin ruhsatlandırılmasına ilişkin 4
Temmuz 2013 tarih ve 643/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
3. Yumurta tavukları için yem katkı maddesi olarak diclazuril’in ruhsatlandırılmasına ve 162/2003 sayılı Tüzüğün
kaldırılmasına ilişkin 12 Temmuz 2013 tarih ve 667/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (yetki sahibi Eli Lilly
and Company Ltd)
4. Tüm hayvan türleri için bir yem katkı maddesi olarak sedimanter kökenli klinoptilolit’in ruhsatlandırılmasına ve
1810/2005 sayılı Tüzüğün değiştirilmesine ilişkin 9 Temmuz 2013 tarih ve 651/2013 sayılı Komisyon Uygulama
Tüzüğü
5. Yasadışı, bildirilmemiş ve düzensiz balıkçılık yapan gemiler için AB listesi oluşturan 468/2010 sayılı Tüzüğü
değiştiren 15 Temmuz 2013 tarih ve 672/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir.
http://new.eur-lex.europa.eu
1. Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (2013/34), 17.07.2013, No: 28710

T.C. Resmi Gazete

2. Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde
Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (2013/35). 17.07.2013, No: 28710
3. Türk Gıda Kodeksi - Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği’nin
(2002/22) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (2013/36). 17.07.2013, No: 28710
4. Türk Gıda Kodeksi - Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu
Tebliği’nin (2002/23) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (2013/37). 17.07.2013, No: 28710
5. Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik. 18.07.2013, No: 28711
6. Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2013/43). 20.07.2013, No: 28713
7. Türk Gıda Kodeksi - Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve
Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 26.07.2013, No: 28719
8. 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe
konulmasına ilişkin 2013/5131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 30.07.2013, No: 28723
Hayvansal Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nin (2008/47), Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat,

TAIEX Faaliyetleri

İhracat, Üretim Ve Satışıyla İlgili Tebliğ’in (1996/8), Yem Yönetmeliği İle İlgili Uygulama Tebliği’nin (Tebliğ No:
1997/12) Karma Yem Beyan Ve Tescil İşlemleri Hakkında Tebliğ’in (1991/14) ve Karma Yemlere Katılması Ve
Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ’in (2005/24) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliğler, 02.08.2013, No: 28726
1. 20 Ağustos 2013, AGR IND/EXP 46329, “Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alıması” Uzman
Görevi
2. 21 Ağustos 2013, AGR IND/STUD 48999, “Kırsal Kalkınma Fonları (IPARD) için Borç Yönetimi Uygulamaları”
Çalışma Ziyareti
Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
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İnceleme
Ab’NİN BİTKİ ÜRETİM MATERYALİ DÜZENLEMELERİ
Ufuk ALKAN
AB Uzman Yrd.

Gülçin Elif BOZKAYA
AB Uzman Yrd.

O

Tohumlar, genç bitkiler, yumru kökler gibi Bitkisel Üretim Materyalleri
(BÜM) gelecekteki gıda tedarikimiz
açısından ve daha geniş bir açıdan bakıldığında tarım, bahçe bitkileri, üzüm bağları ve ormancılık ürünlerinin verimliliği,
çeşitliliği ve kalitesi için çok önemlidir.

rtak Tarım Politikasının (OTP) en önemli
başlıklarından biri olan Bitki Sağlığı düzenlemeleri,
bugün yalnızca bitkisel üretim faaliyetini ilgilendiren bir
konu olmayıp, Avrupa Birliği’nin (AB) Tarladan Sofraya
Gıda Güvenilirliği kavramının da önemli bir bileşenini
oluşturmaktadır. Bitki sağlığına ilişkin düzenlemeler,
19. yüzyıldan itibaren ulusal mevzuatta ve 1960’lardan
itibaren de AB mevzuatında yer almıştır. Günümüzde,
AB’nin Bitki Sağlığı Politikasının (BSP) yasal dayanağı,

• Pazarda istikrarı sağlayarak arzları tüketiciler için
makul fiyatlarda tutmaktır. Bu çerçevede, BÜM;
diğer bitkilerin üretimi için kullanılan her türlü bitki
(tohumdan tamamen yetişmiş ağaca kadar) materyali
olarak tanımlanmaktadır.
Buna ilaveten, iç pazara (ABİHA’nın 114. maddesi) ve

AB’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın (ABİHA)
“Tarım ve Balıkçılık” başlıklı bölümünün 43.
maddesidir. Bu maddede belirtilen amaçlar:
• Tarımsal verimliliği artırmak,
• Tarımla uğraşanlara adil bir yaşam standardı sağlamak,
9
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doğanın korunmasına (ABİHA’nın 119. maddesi)
ilişkin kurallar AB’nin bu alandaki faaliyetinin yasal
zeminini tamamlamaktadır. Günümüzde, BSP dört
başlık altında toplanmıştır: i) Zararlı Organizmalar;
ii) Bitki Koruma Ürünleri; iii) Bitki Islahçı Hakları
ve iv) Bitki Üretim Materyali (BÜM) Kalitesi.
Bu inceleme yazısında, AB’nin BÜM için öngördüğü
ve 2016 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni
BÜM mevzuatı, AB’nin yeni mevzuata ilişkin
hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yol,
hâlihazırda uygulanmakta olan BÜM mevzuatının
eksikliklerine de değinilerek değerlendirilecektir.
Yeni BÜM mevzuatı; bitki sağlığı, hayvan sağlığı,
bitkisel üretim materyalinin pazarlanması ve gıda
ve yemin resmi kontrolü konularına ilişkin dört
gözden geçirme paketinin bir parçasıdır. Dolayısıyla,
AB, mevcut BÜM mevzuatının yanında bitki
sağlığı, hayvan sağlığı, bitkisel üretim materyalinin
pazarlanması ve gıda ve yemin resmi kontrolüne
ilişkin mevzuat için de birtakım değişiklikler
öngörmektedir. Diğer bir deyişle, verimlilik,
çeşitlilik ve bitki sağlığı ile gıda güvenilirliği için
önemli bir girdidir.
Bunun yanında AB, günümüzdeki değeri 6,8 milyar
Avro olan ve bu miktar ile dünya ticari tohum
piyasasının % 20’sinden fazlasına tekabül eden bir
10

ticari tohum piyasasına sahiptir. Nitekim 20022003 döneminde AB, dikim amaçlı tohumlarda net
ihracatçı haline gelmiştir. Ayrıca, AB BÜM sektörü,
bugün dünya ihracatının % 60’ına karşılık gelen 4,4
milyar Avro ile küresel pazardaki en büyük ihracatçı
konumundadır. Bu haliyle sektör oldukça güçlüdür
çünkü en büyük 10 şirket küresel tohum pazarının
yaklaşık % 67’sini temsil etmektedir. Bununla
birlikte, büyük şirketlerin yanında Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile mikro işletmeler de
iç pazarda ve özellikle organik ürünler gibi niş
pazarlarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden,
hazırlanacak olan yeni BÜM mevzuatında KOBİ ve
mikro işletmeler daha fazla dikkate alınmaktadır.
AB’nin mevcut BÜM mevzuatı, çeşit listelerinin
pazarlamaya yönelik ruhsatlandırılması konusunu
ve farklı türler için spesifik pazarlama şartlarını (yem
bitkisi tohumu, tahıl tohumu, pancar tohumu,
yağlı ve lifli bitkilerin tohumları ve sebze tohumu,
asma çoğaltım materyali, tohumluk patates, tohum
dışındaki sebze üretim materyali, meyve çoğaltım
materyali, süs bitkileri, orman üretim materyali)
kapsayan 12 Konsey Direktifinden oluşmaktadır.
12 farklı Direktifin bulunması ise, Üye Devletler

İnceleme
ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(UNECE) tarafından birtakım uluslararası
standartlar getirilmiştir. BÜM’ün sağlığı konusunda
ise Uluslararası Bitki Sağlığı Sözleşmesi (IPPC)
ve Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı
Anlaşması (DTÖ SPS) tarafından getirilen birtakım
önemli standartlar vardır. Bahsi geçen uluslararası
standartlar ise AB’nin eşit şartlar ve uyumlaştırılmış
uygulama oluşturma amaçlı faaliyetlerini büyük
ölçüde haklı çıkarmaktadır.

arasındaki
uygulamanın
uyumlaştırılmasını
zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar (GDO’lar) ise ayrı bir
mevzuatta ele alındığından (2001/18/AT sayılı

Bununla birlikte, zaman içerisinde BÜM
mevzuatındaki birtakım eksiklik ve sorunlardan
dolayı mevzuatın değiştirilmesine ihtiyaç

Direktif, (AT) No 1829/2003 sayılı Tüzük ve (AT)
No 1830/2003 sayılı Tüzük) BÜM kapsamında
değerlendirilmemektedir.

duyulmuştur. Genel olarak bu eksiklik ve sorunlar
şunlardır:
• Mevzuatın karışık ve parçalanmış olması,
diğer politikalar ile uyumsuz oluşu, maliyetlerin
karşılanmasına yönelik AB kurallarının olmaması,
var olan Direktiflerin uyumlaştırılmadan iç hukuka
geçirilmesi ve uygulanması;

Bununla birlikte, birtakım eksikliklerine rağmen
şu anki mevzuatın BÜM’ün kalitesini sağlama
konusunda önemli faydaları bulunmaktadır. Nitekim
BÜM mevzuatı sayesinde tohum kullanıcısı,
materyalin kimliği hakkında gerekli bilgiyi
alabilmekte ve ayrıca materyalin sağlıklı ve kaliteli
olması sağlanmaktadır. Bu çerçevede, mevzuatın
iki temel sütunu vardır: i) pazarlamadan önce çeşit/
materyalin kaydı ve ii) pazara sunmadan önce
partilerin sertifikasyonu/muayenesi. Dolayısıyla,
BÜM mevzuatının en temel hedefi, materyalin
serbest bir şekilde pazarlanması ve sağlıklı ve
kaliteli BÜM aracılığıyla tarım, bahçe bitkileri ya
da orman sektörlerinde verimliliğin artırılmasıdır.
Diğer bir deyişle, AB düzeyinde bir BÜM mevzuatı
oluşturulmasaydı, günümüzde Üye Devlet sayısı
kadar farklı uygulama olabilecekti. Bu durum ise,
BÜM’ün AB iç pazarındaki dolaşımını engellemenin
yanı sıra BÜM’ün sağlık ve kalite kontrolünden
kaynaklanacak mali külfetini de önemli ölçüde
artırabilecekti. Ayrıca, BÜM’ün kalitesi için
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

• Görev dağılımı konusunda mevcut mevzuatın
katı olması ve bu yüzden kamu kuruluşlarının idari
yükünün artması;
• Diğer AB politikaları ve stratejileri ile yatay
koordinasyonun olmaması.
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konularında daha fazla esneklik tanınması,
yetkili makamlar tarafından gerçekleştirilen ürün
muayenelerinden süreç (process) denetimlerine
geçilmesi ve kamu hizmetlerinin mali açıdan
güvenceye alınması;
• Uyumun ve yatay koordinasyonun artırılması
amacıyla AB’nin sürdürülebilirlik, biyoçeşitliliğin
korunması ve iklim değişikliği ile ilgili politika ve
stratejilerinin yeni mevzuat oluşturulurken göz
önünde bulundurulması.

“Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme” isimli
2020 Avrupa Stratejisi ve Avrupa işletmelerinin
özellikle de KOBİ’lerin rekabetçiliğini iyileştirme
ihtiyacı ile Komisyon’un Akıllı Tüzük ilkeleri ve
BÜM sektörünün ekonomik ve bilimsel-teknik
gelişimi dikkate alındığında, var olan mevzuatı
değiştirerek daha iyi bir şekilde uygulamak
yeterli değildir. AB, hem bir süredir yapmakta
olduğu değerlendirme ve analizler, hem de Üye
Devletler ve önemli paydaşlar ile sürdürdüğü geniş
çaplı görüşmeler sonucunda BÜM mevzuatının
değiştirilmesi
çıkarımında
bulunmuştur.
Dolayısıyla, yapılan tüm değerlendirmeler
sonucunda BÜM mevzuatının aşağıda belirtilen üç
eksende değiştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır:
• Mevzuatın basitleştirilmesi amacıyla tüzük
biçiminde önemli ölçüde sadeleştirilmiş bir
yasal düzenleme yapılarak tüm Üye Devletlerde
uyumlaştırılmış bir uygulama yoluna gidilmesi
ve tüm operatörler (BÜM’ü üreten, ithal eden,
depolayan ve ticaretini yapan herkes) için eşit
şartların sağlanması;
• Esnekliğin artırılması ve sorumlulukların paylaşımı
amacıyla operatörlere çeşit kaydı ve sertifikasyonu
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Yukarıda bahsi geçen BÜM mevzuatının
uygulanmasından kaynaklanan eksiklik ve sorunlar
daha yakından incelendiğinde, hâlihazırda
var olan mevzuatın yalnızca resmi otoritelerin
çeşit incelemesi yapmasına imkân tanıdığı
görülmektedir. Nitekim, yalnızca belirli bir noktaya
kadar sertifikasyon işleri, operatörler tarafından
resmi denetim ve gözetim altında yapılabilmekte
iken, mevzuatın getirdiği birtakım sınırlandırmalar
yüzünden belirli BÜM türleri ve kategorileri için
gözetim ve denetim altında sertifikasyon yapmak
mümkün olamamaktadır.
BÜM mevzuatı yenilenmez ise, rekabetçilik, pazar
taleplerine uyum ve AB dışındaki rakiplere karşı
ihracat kapasitesi olumsuz etkilenmeye devam

İnceleme
hâlihazırda var olan 12 Direktifin yerine geçecek
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü şeklinde tek
bir düzenleyici çerçeve oluşturmak,
• Sürdürülebilir üretim, biyoçeşitliliğin korunması,
iklim değişikliğine uyum sağlama, gıda güvenilirliğine
destek olma ve yoksullukla mücadele etme gibi diğer
AB politika ve stratejileri ile yatay koordinasyonu
sağlamak,
• Tüm operatörler için eşit şartlar sağlamak,
edecek ve bu yüzden hem resmi otoriteler, hem de
işletmeler için daha büyük külfetler ortaya çıkacaktır.

• Gereksiz maliyet ve idari külfeti azaltmak gibi
amaçlara ulaşmak için önemli ölçüde sadeleştirilmiş,

Ayrıca, şu anki mevzuat, iç pazarda işletmeler için eşit
şartlar sağlayamamaktadır. Son olarak ise biyoçeşitlilik,
iklim değişikliği, biyoekonomi gibi yeni konulara
gereken önem verilmemektedir.

esnek ve uyumlu kurallardan oluşan yeni bir BÜM
mevzuatı önerilmektedir.
Diğer bir deyişle, farklı çeşitlerin tam ve doğru bir
şekilde tanımlanması ve tarımsal ürünler söz konusu
olduğunda bu çeşitlerin kültivasyon ve kullanım için
uygun olduklarını göstermek amacıyla BÜM kaydı
prosedürlerinin geliştirilmesi; BÜM’ün kimliğini,
kalitesini ve sağlığını korumak amacıyla BÜM
sertifikasyonunun ve muayenesinin güçlendirilmesi;
bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması amacıyla
AB genelinde kuralların daha esnek ve etkili hale
getirilmesi ve son olarak yatay koordinasyonun

Sonuç olarak, BÜM mevzuatının bahsi geçen eksiklik
ve sorunlarını ortadan kaldırmak için AB, 2016 yılında
uygulanmak üzere yeni bir BÜM mevzuatı hazırlamayı
öngörmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi,
mevcut mevzuatı iyileştirerek uygulamak mümkün
olmadığından yeni bir mevzuat oluşturmak gereklidir.
Bu bağlamda;
• İnovasyon ve rekabetçiliği destekleyecek nitelikte
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İnceleme
sağlanması amacıyla BÜM mevzuatının sürdürülebilir
tarım ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi diğer AB
politika ve stratejileriyle daha uyumlu hale getirilmesi
gerekmektedir.

Dolayısıyla, yeni bir BÜM mevzuatının oluşturulması
gelecekte AB gıda tedarikini sağlamaya ve BÜM’ün
verimliliği, çeşitliliği ve kalitesini iyileştirmeye önemli
katkılarda bulunacaktır.
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