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Sayın Müteşebbislerimiz,
834/2007 sayılı Avrupa Birliği organik tarım yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak 848/2018 sayılı yeni Avrupa
Birliği organik tarım yönetmeliğinin yürürlüğe girecek olması nedeniyle aşağıdaki önemli değişiklikler bilgilerinize
sunulmuştur.
Neden yeni Avrupa Birliği Yönetmeliği
Organik üretime yönelik şu anda geçerli olan AB yönetmeliği 2009 yılında yürürlüğe girmiştir (EC No. 834/2007).
Büyüyen organik sektöründe, sürekli yenilenmeler olduğundan, değişen koşullara da yönetmeliğin adapte edilmesi
gerekiyordu. Avrupa Komisyonu'na göre, bu yeni düzenlemelerle (AB No. 2018/848) "çiftçiler için adil rekabeti koşulları
sağlanırken, dolandırıcılığın önlenmesi ve tüketici güvenin artırılması amaçlanmaktadır.
Ne zaman yürürlüğe girecek
Covid salgını sebebiyle 2021 de yürürlüğe girmesi hedeflenen yönetmelik, ancak 01.01.2022 de uygulama
yönetmelikleri ile birlikte yürürlüğe girecektir
Avrupa Birliği dışında ki işletmeler için 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 arasında faaliyetlerini 2018/848’e göre
yapabilmeleri için bir geçiş dönemi imkânı verilmiş. . En geç 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, hâlihazırda "AB Dışı
ORSER Standardı"na göre sertifikalandırılmış tüm müşterilerimizin organik ürünlerini Türkiye'den AB ülkelerine ihraç
edebilmeleri için (AB) 2018/848 Yönetmeliğine göre sertifikalandırılmış olmaları gerekmektedir.
NELER DEĞİŞECEK, ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ
Daha sert ithalat kuralları
Organik sertifikalandırma Kontrol kuruluşunun kendi standardına göre değil artık bire bir AB yönetmeliği
2018/848’e uyumlu yapılmış olması gerekiyor.


Organik sertifikasyona tabii olan ürün yelpazesinin genişletilmesi
Tuz, insan tüketimine yönelik olmayan uçucu yağlar, doğal sakızlar ve reçineler, pamuk, yün ve ham veya
işlenmemiş deriler, balmumu, ipekböceği kozaları, doğal mantarlardan elde edilen mantar tıpaları da dâhil olmak üzere bu
yeni ürünler organik olarak sertifikalanabilir. (2018/848 Art 2)


Tohum ve çoğaltma materyali:
o Yeni yönetmelikte yeni bir terim:” çoğaltma materyali” tanımı getirmiştir. Çoğaltma materyali: bitkiler ve
tüm bitkilerin üretimi için kullanılanlar, tohumlar dâhil, büyüme aşamalarına bakılmaksızın bitkilerin tüm
parçalarını kapsar.
o 3.ülkede organik ve/veya geçiş dönemi çoğaltma materyali mevcut değilse, üretici konvansiyonel materyal
kullanmak için kontrol kuruluşundan 2018/848 EK II 1.8.5.3, 1.8.5.4. ve 1.8.5.5 dikkate alarak izin alabiliyor.
o Heterogen materyal terimi ilk defa kullanılmış ve kullanımına ve satışına izin veriliyor 2018/848 Art 3/18 ve
Art13
o Çok yıllık kültürlerde, en az 2 büyüme sezonu boyunca yönetmeliğe göre yetiştirilmiş anaçların kullanılmış
olması gerektiği hususu (2018/848 EKII, 1.8.2.) getirilmiştir.



Rotasyon/ Münavebe
o Rotasyonun temel hususları ve yapılma sebepleri aynı kalmıştır. Ancak rotasyonda baklagillerin esas ürün
veya ön ürün olarak bulunması zorunluğu gelmiştir ( yem bitkileri ve mera dışında). 2018/848 EK II 1.9.2. a
o Seralarda da ve çok yıllık kültürlerde kısa süreli yeşil gübre bitkisi, baklagiller ekilmesi hususu 2018/848 EK
II 1.9.2.b
o Her halükarda yeşil gübre bitkisi örtü bitkisi veya esas ürün olarak rotasyonda bulunmalı
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o

Tüm durumlarda hayvan gübresi, kompost verilmesi hususu geçerli



Kullanımına izin verilen bitki koruma ürünleri, gübreler ve toprak iyileştiriciler
Kullanımına izilin verilen bitki koruma ürünleri ve gübreler, toprak iyileştiriciler ilgili yönetmeliğin eklerinde
tanımlanmıştır. Her iki alanda da değişiklikler mevcut olup gübreleme ve ilaçlama programlarında bu durum dikkate
alınmalıdır.
 Geçiş süresi kısaltma
o Geçiş süresi kısaltma teklifinde bulunmak için bir dosyanın hazırlanıp, kontrol kuruluşuna verilmesi gerektiği
ve aynı yönetmeliğin 2. Maddesin de bu dosyada olması gerekenleri aktarılmış. 2020/464 Art 1…2018/848
Art. 10.3/
b) Girişimci, arazi parsellerinin doğal veya tarım alanı olduğunu ve en az üç yıl süreyle organik üretimde kullanımı
onaylanmamış ürün veya maddelerle işlem görmediğini kanıtlayabilir


Nanomateryal:
Yönetmelikte açık bir şekilde teknik olarak üretilmiş nano materyalleri içeren veya bunlardan oluşan gıda
maddelerinin kullanılamayacağı belirtilmiş. 2018/848 Art 7/e


Şüphe durumunda müteşebbis sorumluluğu:
Yeni yönetmelikle müteşebbisin sorumluluk artmış, gerek izlenebilirlik gerekse de uygunsuzlukların tespit
edilmesi hakkında ve bunları tespit etmesi durumunda alması gereken önlemlere yönetmelikte daha fazla yer verilmiş ve
açıkça ifade edilmiş..2018/848 Art. 27
Müteşebbisin alması gereken önlemleri aynı yönetmeliğin Art/bölüm 28 de detayda belirtilmiş.



İzinsiz ürün ve maddelerin varlığının tespit edilmesi ve kontaminasyon 2018(848 Art 28 ve Önleyici tedbirler
834’de olmayan “Önleyici tedbirler” diye bir tanım bu yönetmelikte bulunmakta.
Önleyici tedbirler tanımı (2018/834 Art 3, 5) : Müteşebbislerin organik üretimin her aşamasında: üretim, işleme,
nakliye, dağıtım gibi her aşamasında bu yönetmeliğe uygun olmayan maddelerle karışmaması ve kontamine olmaması
için ve organik ürünlerin, organik olmayanlarla karışmaması için alması gereken tüm önlemler.
Genel olarak yönetmelikte müteşebbisin sorumluluğu artırılmış ve daha net maddelerle nelere dikkat etmesi
gerektiği ve hangi önlemleri alması gerektiği belirtilmiş. (Art28) Bu sadece bitkisel üretim değil, ürün işleme ve her
aşamadaki müteşebbis için geçerlidir. Müteşebbis organik risk noktalarını saptayıp, gerekli önlemleri almakla mükellef
olduğu gibi uygulama şeklini de yazıya dökmeli ve hepsini kayıt etmeli. Art28/ 2 de ise müteşebbisin aldığı önlemlerin
uygulamada ne derece önleyici olduğunu veya önleyici olup olmadığını kendisi kontrol etmek zorunda. Bir şüphe veya
uygunsuzluk tespitinde önlemi almayı ve uygulamayı yapabilecek durumda olmalı. Tespit edilen bir uygunsuzluğun neden
önlenemediğini de kontrol etmek zorunda.






Üretici Grubu
Yeni yönetmelikteki en önemli değişikliklerden teki üretici grubu oluşturma hususu ve grup sertifikalanması
yapılmasının bizzat AB’de de uygulamaya girmesi ve dolayısıyla bire bir uygulama söz konusu olduğu için aynen
Türkiye’de de uygulanması gerekliliği
Bununla ilgili olarak referans alınan yönetmelikler ise:
o Organik üretimde izlenebilirliği ve uyumu sağlayan kontroller ve diğer önlemlere ilişkin Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/848 (AB) Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kuralları
belirleyen 22 Şubat 2021 tarih ve (AB) 2021/279 sayılı KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ve
organik ürünlerin etiketlenmesi
o Operatörün grupları için gerekliliklerle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/848 (AB)
Yönetmeliğini değiştiren 20 Ocak 2021 tarih ve 2021/715 KOMİSYON YETKİ YÖNETMELİĞİ (AB)
o Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğünü tamamlayıcı nitelikteki 21 Ocak 2021
tarih ve 2021/771 sayılı KOMİSYON YETKİ YÖNETMELİĞİ (AB) organik üretim ve operatör gruplarının
resmi kontrolleri
o AB Yönetmeliği 2018/848 sayılı yeni yönetmeliği 30 Mayıs 2018
Bir üretici grubuna kimler girebilir ve kim kurabilir;
848 Art. 36
o Üretici gurubu tüzel kişilik olmalı
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o

Sertifikasyon maliyetleri, her üyenin organik üretimdeki cirosunun veya standart çıktısının %2'sinden fazla olan
ve organik üretimdeki yıllık cirosu 25.000 Euro'yu geçmeyen veya organik üretimdeki standart çıktıları yılda
15.000 Euro'yu geçmeyen;
Veya

her biri üreticinin maksimum işletme büyüklüğü :
Bunu hesaplarken işletmeyi bir bütün olarak düşünmek lazım. Konvansiyonel alanları ve kendi tüketimi için
üretim yaptığı alanları da dikkate almayı unutmayın.
o 5 hektar işletme:
o seralar için 0,5 hektar veya
o meralar/yeşil alanlar için 15 hektar;
o Benzer üretimi faaliyetlerinden coğrafi olarak yakın alanlarda bulunan üreticilerden oluşur;
o grup tarafından üretilen ürünler için ortak bir pazarlama sistemi kurmak;
ve
o Belirli bir kişi veya kuruluşun, grubun her bir üyesinin Yönetmeliğe uygun üretim yapıldığını
doğrulamaktan sorumlu olduğu, bir dizi belgelenmiş kontrol faaliyeti ve prosedüründen oluşan bir iç
kontrol sistemi oluşturmuş olmalı
 grup tarafından üretilen ürünler için ortak bir pazarlama sistemi olmalı
o

o
o
o


Bir üretici grubu büyüklüğü ne kadar olabilir;
AB Yönt. 2021/279, 22. 02. 2021 madde 4
Bir üretici sadece belli bir üründe, bir üretici grubuna üye olabilir. Sözkonusu ürünle ilgili farklı işlemler yapıyor
olsa bile.
Bir üretici grubunun maksimum büyüklüğü en fazla 2000 üye ile sınırlıdır.
Eğer grup bu kurallara uyum sağlayacak şekilde değilse 1ocak 2025 e kadar uyumunu sağlamalı AB Yönt.
2021/279 art.10

Grup operatörü - görev ve sorumlulukları
2018/848 Art. 36.1 (g) ve 2021/715 36 madde değişikliği dikkate alınarak
o

ICS (İç Kontrol Sistem) yöneticisinin veya sorumlusunun/müdürnün görevleri başlıca; 2021/715 madde 36
h

o

ICS (İç Kontrol Sistem) yöneticisinin veya sorumlusunun/müdürünün Kontrol kuruluşuna veya yetkili
makama bildirmesi gerekenler AB Yönt. 2021/279 art 6

o

GRUP OPERTÖRÜNÜN ICS SİSTEMİ İÇİN HAZIRLAMASI VE TUTMASI GEREKEN KAYITLAR
AB Yönt. 2021/279 art 5

o

ICS (İç Kontrol Sistem) kontrolörünün (dâhili kontrolörün) görevleri aşağıdaki gibidir AB Yönt.2021/715
madde 36 h



DIŞARIDAN KONTROL EDEN KURULUŞ (KSK) - MİNİMUM KONTROL VE NUMUNE ALIMI
2021/279 Art7



ÜRETİCİ GRUPLARININ RESMİ KONTROLLERİNDE
(DIŞARIDAN) I AB Yönt. 2021/771 Art 2

DİKKAT

EDİLMESİ

GEREKENLER
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DIŞ KONTROLLERDE DİKKAT EDİLMEİS GEREKEN ICS(İç Kontrol Sistem)’İN OLABİLECEK
EKSİKLİKLERİ II
2021/715 Art 1 alt başlık 2

---------------- Sertifika AB Yönet. 2021/848 Art 35
 Yetkili makamlar veya varsa kontrol makamları veya kontrol kuruluşları, faaliyetlerini 34. maddenin 1. fıkrasına göre
bildiren ve bu Yönetmelik hükümlerine uyan tüm girişimcilere veya girişimci gruplarına bir sertifika verir. Sertifika
da olması gereken bilgiler ilgili bölümde belirtilmiştir.
Üretici grubu üyeleri, ait oldukları üretici grubundan bir sertifika kapsamındaki faaliyetler için bireysel sertifika
hakkına sahip değildir (madde 5)


Dezenfektanlar ve temizlik ürünler
Bitki üretiminde, sadece bu amaç için organik üretimde kullanılmak üzere 2018/848 24.madde uyarınca izin
verilen temizlik ve dezenfektanlar kullanılabilir. 2018/848 EK II Bölüm 1/1.11.
o AB yönetmeliği 2021/1165 EK IV e bakın . Burada (AB) 2018/848 Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 1.
Paragrafının e, f ve g harfleri uyarınca onaylanmış temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri hususunda bilgi


İşleme de temel değişiklik aromalarla ilgili olarak gerçekleşmiştir. 2.2.2.b ve aroma yönetmeliği1334/2008
ve 2018/848 30.5.a, ii



Kontrol sayısı
Şimdiye kadar olduğu gibi yılda bir defa yerinde kontrol yapılması zorunluluğu var. Ancak 2018/848 Art 38
madde3 deki koşulların yerine getirilmesi durumunda kontrol, iki adet yerinde kontrol arasında en fazla 24 ay geçmesine
dikkat ederek yapılabilir diyor ve bununla ilgili kriterlerinde neler olması gerektiğini belirtmiş
----Avrupa Birliği yönetmeliği tamamen değişti. Altta temel yönetmelik 2018/848 ve uygulamasına dair
yönetmelikleri göreceksiniz. Yenileri çıktıkça web sayfamızda linkini yayınlayacağız. Temel değişikliklerden önemlileri
yukarıda size aktardık. . En önemli değişikliklerden teki gruplarla ilgili. Yukarıda da gördüğünüz gibi artık grupların bir
el kitabı olmalı ve bunun gibi başka uygulamalar. Diğer bir önemli husus, artık organik tarım yapan işletmelerin, buluşma
ve benzeri organik kaliteyi etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak için tedbirleri almak zorun da olduğu ve birinci
derecede sorumlu olduğu konusu.
Avrupa Birliği Yönetmeliği time table;
Basic Regulation (EU) 2018/848
Delegated act (EU) 2020/427: annexes on 1) sprouts, 2) feeding bees and 3) young animals and feeding
aquaculture.
Implemented act (EU) 2020/464: detailing basic legislation on the following topics: Retroactive recognition of
conversion periods
Production rules for cattle, sheep, goats, equidae
Production rules for deer
Production rules for pigs
Production rules for poultry
Production rules for rabbits
Production rules for aquaculture
Production rules for food and feed
Information on the availability of propagation material, animals and juvenile aquaculture animals
Annex I and II: stocking densities, house and outdoor areas
Annex III: Member State databases on propagation material, animals and juvenile aquaculture animals
Delegated Regulation (EU) 2020/1794: Amendments concerning seed and propagating material
Delegated Regulation (EU) 2020/2146: Exemptions for disaster situations
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Delegated Regulation (EU) 2021/642: Transport regulations, labeling of compound feed and labeling of seed
mixtures (fodder plants)
Delegated Regulation (EU) 2021/716: Sprout production, production of chicory and parasite treatments in
aquaculture
Delegated Regulation (EU) 2021/771: Implementation of controls: For the physical rule control, a traceability
check and a mass balance shall be carried out for each of the companies and entrepreneurial groups. For the control of the
internal control systems of entrepreneurial groups, elements are defined according to which the establishment and
functioning of the internal control system are verified.
Delegated Regulation (EU) 2021/1006: Model of certificate confirming compliance with organic production rules
Implementing Regulation (EU) 2021/1165: plant protection products, fertilizers and soil conditioners, non-organic
feed, feed additives and processing aids, cleaning and disinfection products, food additives and processing aids and nonorganic ingredients for food, food additives and processing aids for yeast, yeast products and wine.
Delegated Regulation (EU) 2021/1189: Production and labeling of plant propagating material from organic
heterogeneous material.
Delegated Regulation (EU) 2021/1189: Production and labeling of plant propagating material from organic
heterogeneous material.
Aşağıdaki adresten ilgili yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN

Nurper MORTAŞ
Şirket Müdürü
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