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GIDA VE YEM İÇİN HIZLI UYARI SİSTEMİ 30. YILINDA 
Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF), Avrupa Birliği üye 
ülkelerinin herhangi birinde gıda ve beslenme konularında insan sağlığını 
tehdit eden bir risk saptanması durumunda diğer ülkelerin de bilgi sahibi 
olmasını ve gerekli önlemleri almasını sağlayan bir araç olarak 
çalışmaktadır. RASFF, tehlike arz eden gıda veya yem piyasaya 
sürüldüğü ya da ülke sınırlarında bulunduğu fark edildiğinde Avrupa 
Komisyonu’nun, AB üye ülkeleri ve diğer ilgili ülkeleri haberdar etmesini ve 
derhal harekete geçilmesini sağlar. AB’de 1979’dan beri kullanılmakta 
olan bu sistem, bu yıl 30. yılını kutluyor. 1983’te de yasal temele 
oturtturulan bu sistem, Avrupa Parlamentosu mevzuatında 
temellendirilmiştir. Bunun yanında genel düzenlemelere de dayanmakla 
beraber gıda konusundaki düzenlemelere de uygunluk göstermekte, 
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA) kuruluşunda da etkin rol 
almıştır. RASSF, Avrupa Komisyonu’nu, üye ülkeler gıda ve yem kontrol 
kurumlarını ve Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nu kapsayan bir iletişim ağı 
olarak kurulmuştur. RASSF’ın amacı gıda ve yem konularıyla direkt ya da 
dolaylı yollarla ilgili olarak insan sağlığını tehdit eden konularda bilgi 
alışverişini sağlamaktır. RASFF’ın çalışma prensibi çok basittir. RASFF 
ağına üye olan bir kuruluş ya da ülke gıda veya yem konularıyla direkt ya 
da dolaylı yollarla ilgili olarak insan sağlığını tehdit eden bir riskle 
karşılaşırsa bunu derhal Komisyon’a hızlı uyarı sistemi yoluyla 
gönderecektir. Komisyon da bu bilgiyi derhal üyelere bildirmelidir. Uyarıya 
konu olan ürünler henüz piyasaya sürülmemiş ya da gereken önlemler 
alınmış ya da alınma prosedürüne başlanmış ürünlerdir. Bildirimler 
bilgilendirme bildirimi yani uyarı ya da alarm bildirimi şeklinde olabilir. 
Alarm bildirimleri, halen pazarda yer alan ve ciddi risk içeren ve hızla 
aksiyon alınması gereken gıda veya yemler için yapılıyor. 2008 yılında 
yapılan alarm bildirimlerinin çoğunluğunu (%62) AB kaynaklı ürünler 
oluşturdu ve bu ürünlerin çoğu pazar kontrolleri sırasında tespit edildi. Bu 
kategori altındaki bildirimlerde gıdalar ve yemler için en çok rapor edilen 
riskler potansiyel patojen mikroorganizmalar, ağır metaller ve 
mikotoksinler olarak tespit edildi. Bilgilendirme bildirimleri, gıda veya 
yemlerde risk tespit edildiğinde ancak diğer üye ülkeler tarafından hızlı bir 
aksiyon alınmasına gerek olmadığı durumlarda yapılıyor. 2008 yılında 
bilgilendirme amaçlı bildirimlerin çoğunu (%54) üçüncü ülkelerden gelen 
ürünler oluşturdu. Bu kategori altındaki bildirimlerde en çok rapor edilen 
riskler potansiyel patojen mikroorganizmalar, pestisit kalıntıları ve gıda 
katkı maddeleri olarak tespit edildi.  
Kaynak: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm  
 
REACH’TE 1 ARALIK 2010 KAYDI İÇİN SON GÜNLER  
Avrupa Kimyasallar Ajansı, 1 Aralık 2010'a kadar kayıt edilmesi gereken 
maddeler için gecikmeli ön-kayıt yaptırma konusunda izin verilen son 
tarihin önümüzdeki ayın sonunda dolacağını hatırlattı. AB pazarına 
sokulan 1000 ton/yıl ve üzerinde maddelerin yanısıra  1 ton/yıl ve üzeri 
kanserojen, mutajen ve üreme için toksik (Kategori 1 ve 2) maddeler ile 
100 ton/yıl ve üzeri sudaki organizmalar için çok toksik (R50-53) olan 
maddeler için en geç 30 Kasım 2010'a kadar kayıt dosyasının 
teslimi gerekmektedir. Gecikmeli ön-kayıt ise (belirli koşulların sağlanması 
halinde) ilgili son kayıt tarihinden 1 yıl öncesine kadar yapılabilmektedir. 
Kaynak: Avrupa Kimyasallar Ajansı 
 

 
OGS TÜM AVRUPA'DA GEÇERLİ OLACAK 
Avrupa Komisyonu, tek bir abonelik sözleşmesi ve araçta 
bulundurulacak tek bir otomatik geçiş ünitesi ile Avrupa genelindeki yol 
geçiş ücretlerinin ödenmesine olanak sağlayacak Avrupa Elektronik 
Geçiş Hizmeti’nin (European Electronic Toll Service - EETS) hayata 
geçirilmesine ilişkin kararı onayladı. AB dahilinde otomatik geçişle 
işleyen tüm otoyolları, tünelleri ve köprüleri kapsaması öngörülen 
sistem ile geçiş noktalarındaki nakit işlemlerinin sınırlandırılması, ve 
böylelikle trafik yoğunluğunun azaltılarak akışın iyileştirilmesi de 
hedefleniyor. 1990’ların başından bu yana birkaç Avrupa ülkesinde 
kullanılmakta olan otomatik geçiş sistemleri, ücretin belirlenmesini 
sağlayan otomatik geçiş ünitelerinin yol operatörlerine aracın ağırlığı 
veya büyüklüğü gibi özelliklerini bildirmesi yoluyla çalışıyor. Ancak bu 
zamana kadar ulusal ve yerel sistemler arasında var olan uyumsuzluk, 
özellikle uluslararası taşımacılığın aksamasına yol açıyor. AB 
Komisyonu’nun kabul ettiği sistem çerçevesinde kullanıcılar kendi 
seçtikleri firma ile abonelik sözleşmesi imzalama hakkına sahip olurken, 
ücretlerin ulusal veya yerel ücretlerin üzerinde olmaması öngörülüyor. 
Sistem, 3,5 tonun üzerindeki ve dokuz yolcu kapasiteli tüm araçlar için 
üç yıl içinde, diğer araçlar için ise beş yıl içinde uygulamaya girecek. 
Kaynak: EurActiv 
 
AB, TÜRKİYE İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI: 2010'DA 653,7 
MİLYON EURO YARDIM 
'Katılım öncesi yardım enstrümanı'' aracılığıyla aday ve potansiyel aday 
ülkelere mali destek sağlayan Avrupa Birliği, bu yıl 566,4 milyon Euro 
düzeyinde bulunan Türkiye'ye ayırdığı kaynağı gelecek yıl 653,7 milyon 
Euro'ya yükseltme kararı aldı. AB Komisyonu'nun onay için üye ülkelere 
ve Avrupa Parlamentosu'na gönderdiği katılım öncesi yardım tebliğinde, 
Türkiye'ye 2011 yılında 781,9 milyon Euro, 2012'de 899,5 milyon 
Euro ve 2013'te 935,5 milyon Euro tahsis edildi. AB'nin 2010 yılı 
bütçesinden Türkiye'ye ayrılan 653,7 milyon Euro'nun 211,3 milyon 
Euro'su geçiş yardımı ve kurumsal yapılanma, 9,6 milyon Euro'su sınır 
ötesi işbirliği, 238 milyon Euro'su bölgesel kalkınma, 63,4 milyon 
Euro'su insan kaynaklarını geliştirme ve 131,3 milyon Euro'su kırsal 
kalkınma için kullanılacak. İlerleyen yıllarda AB'nin Türkiye'ye yapacağı 
mali yardımdaki artış en fazla bölgesel kalkınma ve kırsal kalkınma 
kalemlerine yansıtılacak. AB Komisyonu, gelecek yıl diğer aday 
ülkelerden Hırvatistan'a 153,6 milyon Euro ve Makedonya'ya 91,7 
milyon Euro bütçe ayırırken potansiyel aday ülkelerden Arnavutluk'a 
92,7 milyon Euro, Bosna Hersek'e 105,4 milyon Euro, Karadağ'a 33,5 
milyon Euro, Sırbistan'a 198 milyon Euro ve Kosova'ya 67,3 milyon 
Euro tahsis etti. Kaynak: EurActiv   
 
İHRACAT YARDIM MASASI 
Avrupa Komisyonu’nun “İhracat Yardım Masası” uygulaması, 
gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği pazarına erişmeleri amacıyla, 
internet ortamında ücretsiz olarak hizmet vermektedir.  
Ayrıntılı bilgi için: http://exporthelp.europa.eu/index_en.html  
Kaynak: Export Helpdesk 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm�
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html�

	Avrupa Komisyonu, tek bir abonelik sözleşmesi ve araçta bulundurulacak tek bir otomatik geçiş ünitesi ile Avrupa genelindeki yol geçiş ücretlerinin ödenmesine olanak sağlayacak Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti’nin (European Electronic Toll Service - EE...
	AB, TÜRKİYE İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI: 2010'DA 653,7 MİLYON EURO YARDIM


