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Konu : 2021/1900 ve 2021/1329 sayılı AB

Uygulama Regülasyonları Hakkında
Bilgilendirme

DAĞITIM YERLERİNE

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansından alınan 15.11.2021 tarihli yazıda belirli üçüncü ülkelerden
belirli ürünlerin Birlikte serbest dolaşıma girmesini düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak
artırılması ile acil önlemlere ilişkin 2019/1793 sayılı AB Uygulama Regülasyonunda değişiklik
yapılmasına dair Komisyon’un 27 Ekim 2021 tarihli ve 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonuna
ilişkin Müşavirliğimize yazılı bir bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu düzenleme çerçevesinde belirli
ürünlerin pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığı belirlenmiştir.

Bildirimde ayrıca, belirli yüklerin Birlikte serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik
sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına
ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon’un 10 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı
Uygulama Regülasyonu ile 15 Mart 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem
zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15 Ocak
2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul
edileceği de ifade edilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

OKAN PAKBEŞE
Ticaret Müşaviri

Ek: Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Yazısı ve Tercümesi (4 Sayfa)

Dağıtım:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
İhracat Genel Müdürlüğüne
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Çıkış No: GK-230/15.11.21 

 

OKAN PAKBEŞE 

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

TİCARET MÜŞAVİRİ 

SOFYA, CHERNİ VRAH BLV. No: 100 D, KAT: 8 

embassy.sofia@mfa.gov.tr 

 

 

Konu: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EU) 2017/625 ve (EC) No 178/2002 sayılı 

Regülasyonlarının uygulanması çerçevesinde bazı üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin Birlik’te 

serbest dolaşıma girmesini düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak artırılması ile acil 

önlemlere ilişkin (EU) 2019/1793 sayılı Regülasyonda değişiklik yapılmasına dair Komisyon’un 

(EU) 2021/1900 sayılı ve 27 Ekim 2021 tarihli Uygulama Regülasyonu 

 

SAYIN PAKBEŞE, 

 

İşbu yazı ile belirli üçüncü ülkelerden belirli ürünlerin Birlik’te serbest dolaşıma girmesini 

düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak artırılması ile acil önlemlere ilişkin (EU) 2019/1793 

sayılı Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapılmasına dair Komisyon’un (EU) 2021/1900 sayılı 

ve 27 Ekim 2021 tarihli Uygulama Regülasyonunun L 387/78/03.11.2021 referans sayısı ile 

Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesinde yayınlandığı bilgisini dikkatinize sunmaktayım. 

(EU) 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonunun Ek 1 ve Ek 2’sinde yer alan Türkiye menşeli 

ürün kayıtlarına ilişkin değişiklikler aşağıda sayılan hususları kapsamaktadır: 

Limonların pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin Bu vesileyle, belli yüklerin Birlik’te serbest 

dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi 

sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda 

(EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 ve (EU) 2021/404 sayılı Uygulama 

Regülasyonlarında değişiklik yapılmasına dair Komisyon’un (EU) 2021/1329 sayılı ve 10 Ağustos 

2021 tarihli Uygulama Regülasyonu ile 15 Mart 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi 

belirlendiğini ve bu dönem zarfında Birlik’te serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin 

beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının, 15 Ocak 2022 tarihinden önce resmi müfettiş 

tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceğini hatırlatmak isterim. 

- % 20; 
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- Portakalların pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığı 

% 20; 

- Narın pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığı % 20; 

- Mandalina (bol/gevşek kabuklu olanlar ve satsumalar dahil), klementine mandalina, 

wilkings vb. turunçgil hibritlerinin pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve 

fiziki kontrollerin sıklığı % 20; 

- Tatlı biber ve Capsicum türünden biberlerin (tatlı olmayan) pestisit kalıntısı içerip 

içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığı % 20; 

- Asma yaprağı, % 50 sıklıkla kimlik kontrollerine ve pestisit kalıntısı içerip içermediğine 

ilişkin fiziki kontrollere tabiidir. 

(EU) 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonu 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girecektir. 

Regülasyona erişim bağlantısını şöyledir: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R1900  

Bu vesileyle, belli yüklerin Birlik’te serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık 

sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına 

ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 

ve (EU) 2021/404 sayılı Uygulama Regülasyonlarında değişiklik yapılmasına dair Komisyon’un 

(EU) 2021/1329 sayılı ve 10 Ağustos 2021 tarihli Uygulama Regülasyonu ile 15 Mart 2022 

tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiğini ve bu dönem zarfında Birlik’te serbest dolaşıma 

girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının, 15 Ocak 2022 tarihinden 

önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceğini 

hatırlatmak isterim. 

 

Saygılarımla, 

 

(imza, mühür) 

MÜHENDİS AGRONOM NİKOLAY ROSNEV 

İCRA MÜDÜR YARDIMCISI 
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