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RUSYA FEDERASYONU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ UYARINCA
KARANTİNAYA TABİ OLAN ÜRÜNLER İÇİN NİTELİKLİ OLAN KARANTİNALI
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İÇİN KULLANMA AMACIYLA İTHAL ETMEK İÇİN NİYETLENEN KARANTİNAYA
TABİ OLAN ÜRÜNLERİN ÜRETİLDİĞİ YERLERDE (İŞLENDİĞİ YERLER DAHİL),
İRSAL EDİLDİĞİ YERLERDE KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRME KURALLARINI TASDİK
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8 ŞUBAT 2018 TARİHLİ 128 NO’LU
KARAR

Rusya Federasyonu Hükümeti, "Bitki Karantinası" Federal Kanunu 15. maddesinin 3.
Bölümünü uygulamak amacıyla karar aşağıdakilere vermiştir:
1. Ekteki ekme ve dikme için kullanma amacıyla Rusya Federasyonu uluslararası
sözleşmeleri uyarınca karantinaya tabi olan ürünler için nitelikli olan karantinalı objelerin
yayıldığı ortaya çıkarılan yabancı devletlerden veya yabancı devletlerin grubundan Rusya
Federasyonu’na ithal etmek için niyetlenen karantinaya tabi olan ürünlerin üretildiği yerlerde
(işlendiği yerler dahil), irsal edildiği yerlerde kontrolü gerçekleştirme kuralları onaylanacak.
2. İşbu kararla öngörülen yetkilerin uygulanması, Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Gözetimi İdaresi tarafından, tespit edilen fonksiyonların alanında yönetim ve işletim için Rusya
Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen azami personel sayısı ile federal bütçede bu İdare
için öngörülen bütçe tahsisatları kapsamında gerçekleştirilecek.
Rusya Federasyonu
Hükümet Başkanı D.Medvedyev

RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ
8 ŞUBAT 2018 TARİHLİ N128 KARARI İLE
ONAYLANDI
RUSYA FEDERASYONU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ UYARINCA
KARANTİNAYA TABİ OLAN ÜRÜNLER İÇİN NİTELİKLİ OLAN KARANTİNALI
OBJELERİN YAYILDIĞI ORTAYA ÇIKARILAN YABANCI DEVLETLERDEN VEYA
YABANCI DEVLETLERİN GRUBUNDAN RUSYA FEDERASYONA EKME VE DİKME
İÇİN KULLANMA AMACIYLA İTHAL ETMEK İÇİN NİYETLENEN KARANTİNAYA
TABİ OLAN ÜRÜNLERİN ÜRETİLDİĞİ YERLERDE (İŞLENDİĞİ YERLER DAHİL),
İRSAL EDİLDİĞİ YERLERDE KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRME KURALLARI
1. İşbu kurallar ekme ve dikme için kullanma amacıyla Rusya Federasyonu uluslararası
sözleşmeleri uyarınca karantinaya tabi olan ürünler için nitelikli olan karantinalı objelerin
yayıldığı ortaya çıkarılan yabancı devletlerden veya yabancı devletlerin grubundan Rusya
Federasyona ithal etmek için niyetlenen karantinaya tabi olan ürünlerin üretildiği yerlerde
(işlendiği yerler dahil), irsal edildiği yerlerde kontrolü gerçekleştirme kurallarını tespit
ediyor. (bundan böyle – karantina altındaki (karantinaya tabi olan) ürünleri üretme yerleri,
yabancı devlet, karantina altındaki (karantinaya tabi olan) ürün).
2.

İşbu kurallar, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerden Rusya Federasyonu'na ithal
edilmesi niyetlenen karantina altındaki ürünler için geçerli değildir.

3.

Karantina altındaki ürünlerin üretim yerlerinde kontrol, Federal Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı Gözetimi İdaresi tarafından yürütülecektir (bundan sonra – “gözetim makamı”
olarak anılacaktır).

4.

Karantina altındaki ürünlerin üretim yerlerinde kontrol yapılırken, Karantina altındaki
ürünlerin karantina bitki sağlığı durumu, karantina altındaki ürünlerin üretiminin
(işlenmesi dahil) yapıldığı bölgenin ve (veya) karantina altındaki tesisin ve (veya)
sevkiyatının yapıldığı arazinin karantina bitki sağlığı durumu tespit edilir.

5.

Karantina altındaki ürünlerin üretim yerlerinde kontrol aşağıdaki durumlarda
gerçekleştirilir:

a) Yabancı devletten karantina ürünlerinin teslimatının başlamasıyla ilgili dış ekonomik
faaliyete katılımcının karantina ürünlerinin üretim yerlerinde kontrolün yapılması için başvurusu
gözetim makamına ekte yer alan forma uygun olarak sunulduğunda, (bundan sonra “dış ekonomik
faaliyet katılımcısının başvurusu” olarak anılacak).
b) Yabancı devletin bitki karantinası için yetkili makamının (bundan sonra - yabancı
devletin yetkili organı) başvurusu (davetiyesi) serbest formda gözetim makamına sunulduğunda
(bundan sonra - yabancı devletin yetkili organının başvurusu).
6. Karantina altındaki ürünlerin üretim yerlerinde kontrolünü yapmak için esas, dış ekonomik
faaliyete katılımcının başvurusu ve/veya yabancı ülkenin yetkili organının başvurusudur.

7. Karantina altındaki ürünlerin üretim yerlerinde kontrolü bu Kuralların 5'inci maddesinin
"a" bendinde belirtilen durumda gerçekleştirilende, dış ekonomik faaliyete katılımcının
başvurusunun ekine sözleşmenin kopyası (varsa) ve karanti altındaki ürünü irsal etme planı
(varsa) eklenmelidir, bu Kuralların amaçları doğrultusunda, karantina altındaki ürünlerin
teslimatlarının beklenen hacimleri, süreleri ve yerlerine ilişkin bilgileri içeren bir belge,
yabancı devletten sevkıyat dönemi, Rusya Federasyonuna ithal etme süreleri, karantina
ürünlerinin ekileceği (dikileceği) yerler, karantina ürünlerinin biriktirileceği yerler (posta
adresleri dahil) (eğer varsa) gösterilen belge anlamındadır. Bu belgelerin her bir
nüshasının her bir sayfası, dış ekonomik faaliyetin katılımcıları tarafından imzalanmalı
veya belgelerin kopyaları iple bağlanarak dış ekonomik faaliyetin katılımcısının imzası ile
teyit edilmelidir.
8. Dış ekonomik faaliyete katılımcının başvurusunu ve yabancı devletin yetkili organının
başvurusunu ve onlara ekli belgeleri inceleme süresi, gözetim makam tarafından alındığı
tarihten itibaren en çok 30 gündür.
9. Gözetim makamı, dış ekonomik faaliyete katılımcının başvurusunu ve yabancı devletin
yetkili organının başvurusunu bu belgelerde (bunlara ekli belgelerde) yanlış bilgi
verilmesi durumunda, incelemeyi reddetme kararını verir.
10. Gözetim makamı dış ekonomik faaliyete katılımcının başvurusunu ve yabancı devletin
yetkili organının başvurusunu aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde karantina ürünlerinin
üretim yerlerinde kontrolü yapmaya karar verir.
Gözetim makamı, yabancı ülkenin yetkili organından veya yabancı devletin başka bir
yetkili makamından karantina ürünlerinin üretim yerlerinde kontrolü yapmak için gerekli olan
bilgileri talep eder.
11. Karantina altındaki ürünlerin üretim yerlerinde denetim yapılırken, karantina altındaki
ürünlerin üretim yerlerinde aşağıdaki bitki sağlığı tedbirleri uygulanır:
a) bitki sağlığı sertifikasyonu için karantina altındaki ürünlerin denetlenmesi, örneklenmesi
(numuneleri) ve laboratuar testlerinin yapılması;
b) Uluslararası Bitki Karantina ve Koruma Anlaşması (Roma, 1951, 1997 baskısı)
hükümlerine uygun olarak, bitki sağlığı durumunu tespit etmek için yabancı ülke topraklarında
karantina ürünlerin üretim yerlerinin araştırılması ve izlenmesi;
c) Uluslararası Bitki Karantina ve Koruma Anlaşması (Roma, 1951, 1997 baskısı) ve bitki
karantinası ve bitki koruması uluslararası standartlarına uygunlukta bitki sağlığı önlemlerin
yapılması, zorunlu bitki sağlığı taleplerine uyulması, gözetim veya denetleme yapılması.
12. Karantina altındaki ürünlerin üretim yerlerinde kontrol gerçekleştirilirken, karantina
altındaki ürünlerin durumunun karantina bitki sağlığı gereklerine uygunluğu, araştırma,
numune seçimi (örneklerin alınması) ve laboratuvar araştırmaları yapılarak tespit edilir.

13. Gözetim makamı, yabancı devletin yetkili organının rızası ve işbirliği ile, karantina
ürünlerin üretim yerlerinde bitki sağlığı tedbirlerinin uygulanması, karantina ürünlerin
durumunun, bu ürünlerin üretim yerlerinin ortak kontrolünü yapacaklar, yani toprak, turba
ve diğer organik maddeleri içeren numuneleri, substratı alarak (3 tekrarda). Bir numune
gözetim makamına bağlı kuruluşlara, ikincisi ise yabancı devletin yetkili organının bitki
karantina laboratuarına, üçüncü - tahkim raporlarını hazırlamaya (gözetim makamında
saklanır) gönderilir.
Karantina ürünlerin durumunun karantina bitki sağlığı taleplerine uygunluğunu tespit
etmek için seçilen numunelerin laboratuvar testleri, gözetim makamına bağlı kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilir.
14. Karantina altındaki ürünlerinin karantina bitki sağlığı durumu, arazinin karantina bitki
sağlığı koşulu ve/veya karantina ürününün üretildiği (işlendiği) ve/veya irsal edildiği
karanti altındaki tesisin bitki sağlığı durumu tespit edildikten sonra gözetim makamı
aşağıdaki kararların birini kabul eder:
a) karantina altındaki ürünleri ithal etmeyi reddeder - laboratuvar araştırması sonucunda
karantina nesneleri tespit edilmesi halinde;
b) karantina altındaki ürünlerin ithalatına izin verir - laboratuvar araştırması sonucunda
karantina nesneleri tespit edilmediyse.
15. Laboratuvar araştırmaların sonuçları ve karantina altındaki ürünlerin Rusya
Federasyonu'na ithal edilmesinin mümkün olmasıyla ilgili karar veya karantina altındaki
ürünlerin ithalatının reddedilmesine ilişkin karar yetkili organa, Federal Gümrük İdaresi'ne
ve dış ekonomik faaliyete katılımcılara gönderilir, ayrıca gözetim makamının İnternet bilgi
ve telekomünikasyon ağındaki resmi web sitesinde yayınlanır.
16. Yetkili organ ile anlaşmazlıklar olması halinde, karantina altındaki ürünlerin ve (veya)
toprak, turba ve diğer organik maddeleri içeren substratın tahkim numunesi, gözetim
makamı tarafından bağımsız bitki karantina laboratuarına gönderilir. Karantina altındaki
ürünlerin tedarik edilme olasılığı hakkındaki karar, Uluslararası Bitki Karantina ve
Koruma Anlaşması’nın (Roma, 1951, 1997 baskısı) hükümlerine uygun olarak gözetim
makamı tarafından kabul edilmelidir.
17. Karantinaya tabi ürünlerin üretim yerlerinde kontrol tamamlandıktan sonra gözetim
makamı, karantina ürünlerinin karantina bitki sağlığı durumunu ve / veya karantina
ürünlerinin üretim yerlerine ilişkin bilgileri içeren raporu hazırlar; yabancı devletin
karantina bitki sağlığı kontrolü sisteminin, Rusya Federasyonu’na ithal edilmesi niyetlenen
karantinaya tabi olan ürünlerin Rusya Federasyonu karantina bitki sağlığı taleplerine
uygun olduğuna dair bilgileri dahil.

Ekme ve dikme için kullanma amacı ile Rusya Federasyonu
uluslararası sözleşmeleri uyarınca karantinaya tabi olan ürünler için
nitelikli olan karantinalı objelerin yayıldığı ortaya çıkarılan
yabancı devletlerden veya yabancı devletlerin grubundan Rusya
Federasyona ithal etmek için niyetlenen karantina altındaki
ürünlerin üretildiği yerlerde (işlendiği yerler dahil), irsal edildiği
yerlerde kontrolü gerçekleştirme kuralları’nın Eki
(FORM)

Rusya Federasyonu uluslararası sözleşmeleri uyarınca karantinaya tabi olan ürünler için nitelikli
olan karantinalı objelerin yayıldığı ortaya çıkarılan yabancı devletlerden veya yabancı
devletlerin grubundan Rusya Federasyona ithal etmek için niyetlenen karantina altındaki
ürünlerin Ekme ve dikme için kullanma amacıyla üretildiği yerlerde (işlendiği yerler dahil), irsal
edildiği yerlerde kontrolü gerçekleştirmesi ile ilgili olarak karantinaya tabi ürünlerin teslimatının
başlandığına dair dış ekonomik faaliyetin katılımcısının
BAŞVURUSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dış ekonomik faaliyetin katılımcısının tam ünvanı:
Fidanlığın (üretim yerinin, irsaliye yerinin) tam ünvanı:
Rusya hudutlarında tahmin edilen Alıcının adı/ünvanı ve adresi:
Karantinaya tabi olan ürünün ekileceği veya dikileceği yerin tüzelkişinin, bireysel
girişimcinin, çiftliğin (alıcının çiftliğinin) adı/ünvanı ve adresi:
Karantinaya tabi olan ürünün çeşitleri, Lot numaraları (1) ve nevi, her bir lot üzere hacmi
yazılmalıdır:
Rusya devlet sınırından geçmesi tahmin edilen yer:
Gümrük işlemlerinin yapılacağı yer (2):
Karantinaya tabi olan ürünün tedariğine dair Sözleşmenin mevcut olup olmaması : (var
veya yok)
Karantinaya tabi olan ürünü irsal etme Planının mevcut olup olmaması (3): (var veya yok)

10. Bu başvurunun ekinde, “Ekme ve dikme için kullanma amacıyla Rusya Federasyonu’nun
Uluslararası Sözleşmeleri uyarınca karantinaya tabi olan ürünler için nitelikli olan
karantinalı objelerin yayıldığı ortaya çıkarılan yabancı devletlerden veya yabancı
devletlerin grubundan rusya federasyona ithal etmek için niyetlenen karantinaya tabi olan
ürünlerin üretildiği yerlerde (işlendiği yerler dahil), irsal edildiği yerlerde kontrolü
gerçekleştirme kurallarını tasdik etmek hakkında” Rusya Federasyonu Hükümeti’nin 8
şubat 2018 tarihli N128 Karar’ı gereği Kuralların 6.maddesi uyarınca üretim yerlerinde
(işleme yerleri dahil) kontrolü gerçekleştirmek için gerekli evraklar eklenmiştir
Dış ekonomik faaliyet
katılımcının imzası
M.Y.
---------------------------------

(imzanın açıklanması)
Tarih:

<1> Karantinaya tabi olan ürünün her bir grubuna eşlik eden etiketler ve beraberindeki
dokümanlarda verilen numaralar (böyle numaraların olması yabancı devletin yetkili organı
tarafından kabul edilmesi durumunda).
<2> Karantinaya tabi olan ürünlerin gümrükleme işlemlerinin tamamlandığı ve serbest dolaşıma
çıkarıldığı yer.
<3> Yabancı ülkeden irsal edileceği süresinin belirtilmesiyle karantinaya tabi olan ürünlerin
tahmini hacimleri, ve teslim yerleri, Rusya Federasyonu topraklarına ithal edilmesi, ekim (dikim)
yerleri, karantinaya tabi olan ürünlerin biriktirildiği yerler (posta adresleri ile) (varsa) hakkında
bilgiler.
<4> Mevcutsa gösterilmelidir.

