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AÇIKLAMALARLA
AVRUPA BİRLİĞİ

Gıda üretim sürecinin her aşamasında insan, hayvan 
ve bitki sağlığının korunması, kamu sağlığı açısından 
kilit öneme sahiptir ve ekonomik bir önceliktir. 
Avrupa Birliği’nin (AB’nin) gıda güvenliği politikası, AB 
yurttaşlarına sağlıklı bitki ve hayvanlardan üretilen 
güvenli ve besleyici gıdaların ulaştırılmasını garanti 
altına almanın yanı sıra, gıda sanayiinin mümkün 
olan en iyi koşullar altında işletilmesini sağlamayı 
hedeflemektedir. Belirtmek gerekir ki gıda sanayii, 
Avrupa’nın en büyük üretim ve istihdam sektörüdür.

AB politikası; yetiştiricilikten tüketime kadar gıda üretim 
sürecinin her aşamasında, gıda kontaminasyonunu 
önleyerek ve gıda hijyeni, besin bilgisi, bitki sağlığı ve 
hayvan sağlığı ile refahını teşvik ederek bütün ‘tarım-
gıda zinciri’ boyunca sağlığı garanti altına almaktadır.

AB politikasının üç genel hedefi şunlardır:

•	 Gıdaların	ve	hayvan	yemlerinin	güvenli	ve	besleyici	
olmasını sağlamak;

•	 Hayvan	sağlığı,	refahı	ve	bitkilerin	korunmasının	en	
yüksek seviyede olmasını sağlamak;

•	 Gıdanın	menşei,	muhteviyat/etiketleme	ve	kullanımı	
hakkında yeterli ve şeffaf bilgilerin bulunmasını 
sağlamak;

Gıda sağlığını  garanti altına almak sınır ötesi bir 
görevdir çünkü tükettiğimiz gıdaların çoğu sınırlardan 

geçerek bize ulaşmaktadır. AB tek pazardır: gıda da 
dâhil olmak üzere tüm mallar, AB’nin her tarafında 
serbestçe satılabilir. Gıdanın sadece tek bir ülkede 
satılabileceği durumlara kıyasla bu durum, rekabetin 
artması nedeniyle tüketicilere daha fazla seçenek ve 
daha düşük fiyatlar sunmaktadır. Bununla birlikte bu, 
kalite ve güvenliğe yönelik en önemli kuralların Avrupa 
genelini kapsayan yasalar şeklinde düzenlenmesi 
gerektiği anlamına gelmektedir. 
 
Tüm ürünlerin her ülkede farklı kurallara göre kontrol 
edilmesi gerekseydi, serbest ticaret mümkün olmazdı. 
Bu farklı kurallar aynı zamanda bazı ülkelerdeki 
üreticilerin adaletsiz rekabet üstünlüğünden 
faydalanabileceği anlamına da gelirdi.  Bu nedenle 
tarım politikaları  bir bütün olarak AB’nin yetkisindedir 
ve bu da AB’ye, çiftçilere yönelik mutabakat sağlanmış 
kurallar ve ekonomik destekler aracılığıyla bize ulaşan 
gıdaların kalite ve güvenliğini etkileyebilme imkanını 
vermektedir.

Bu AB kuralları sayesinde, Avrupa yurttaşları 
dünyada en yüksek gıda güvenliği standartlarından 
faydalanmaktadırlar. Bitki ve hayvan sağlığının, 
gıdalarda ve hayvan yemlerinde güven ve kalitenin, 
uygun etiketlemenin yapılmasını ve katı AB 
standartlarına uygunluğun garanti altına alınması için 
tarım-gıda zincirinin her aşamasında zorunlu kontroller 
yapılmaktadır. 

Avrupa gıda politikasına neden ihtiyacımız 
var

AB kuralları, gıdanın güvenli 
olduğunu garanti eder.
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Modern küresel pazarda, bu standartların korunabilmesi 
hususunda çeşitli zorluklar bulunur. Bunların arasında:

•	 hayvan	ve	bitki	hastalıklarının	aB’ye	girişi	ve	aB’de	
dolaşımının engellenmesi; 

•	 hastalıkların	hayvanlardan	insanlara	bulaşmasının	
engellenmesi. Bugün gıda zinciri aracılığıyla 
hayvanlardan insanlara geçebilen 200’ün üzerinde 
hastalık vardır. Bunlardan biri de salmonelloz olarak 
bilinen ve salmonella bakterisinin sebep olduğu gıda 
zehirlenmesidir;

•	 tüketicilerin	korunması	ve	haksız	rekabetin	önlenmesi	
için AB genelinde ortak kuralların uygulanmasını 
sağlamak; 

•	 hayvan	refahının	korunması;

•	 tüketicilerin	gıda	menşei	ve	muhteviyatı	ile	ilgili	net	
ve kesin bilgiye sahip olmasını sağlamak; 

•	 küresel	gıda	güvenliğine	katkıda	bulunmak	ve	
insanların güvenli ve kaliteli gıdaya yeterli biçimde 
erişebilmesini sağlamak. 2030 yılına kadar, etten 
zengin besidüzeni talebi artmış olacağı ve 8 milyar 
insanın beslenmesi gerekeceği öngörülmektedir. 
Dünya gıda üretiminin bu ihtiyacı karşılayabilmesi 
için en az %40 oranında artırılması gerekmektedir 
ve bu artışın %80’inin daha yoğun bitkisel üretimden 
gelmesi gerekecektir.

AB’nin gıda güvenliği politikasının temel ilkeleri, 
2002	yılında	kabul	edilen	aB	Genel	Gıda	Hukuku’nda	
tanımlanmıştır. Genel hedefleri, tüm üye devletlerdeki 
tüketicilerin eşit seviyede korunmasını garanti altına 
alarak gıdaların tüm AB ülkeleri arasında serbet 
ticaretinin kolaylaştırılmasıdır.  

AB gıda hukuku, genel olarak gıda ve özel olarak gıda 
bilgisi ve hayvan refahı da dahil olmak üzere gıda 
güvenliği ile ilgili geniş bir yelpazeye sahip konuları 
ele	almaktadır.	Hayvan	yemi	ve	gıda	üretiminden	
başlayarak gıdanın işleme, saklama, nakliye, ithalat 
ve ihracatına ve bunların yanı sıra perakende satışa 
kadar gıda zincirinin tüm aşamalarını kapsamaktadır.  
Bu bütünleşmiş yaklaşım, AB’de üretilen ve satılan 
tüm gıda ve yemlerin ‘çiftlikten çatala’ kadar uzanan 
sürecin izlenebilmesi ve tüketicilerin kendi gıdalarının 
muhteviyatı hakkında bilgi sahibi olması anlamına 
gelmektedir.

AB gıda hukuku aynı zamanda risk analizi ilkelerini de 
belirler. Bunlar; insanlar, hayvanlar ve çevrenin gerektiği 
gibi korunmasını sağlamak için yapılması gereken 
bilimsel ve teknik değerlendirmelerin nasıl, ne zaman ve 
kimin tarafından yapılması gerektiğini belirtmektedir. 

Bu ortak yaklaşım, asgari standartların tüm üye 
devletlerinde uygulanmasını sağlar. AB ülkelerinin 
hastalıkları önlemesi ve kontrol etmelerinde ve gıda ile 
yem güvenliğiyle ilgili riskleri ile eşgüdüm halinde, etkili 
ve uygun maliyetli bir biçimde çözmelerinde onlara 
yardımcı olur. 

Temel İlkeler
AB Gıda Hukuku, tüm AB Üye Devletleri tarafından 
uygulanması zorunlu olan ve aşağıda belirtilen ortak 
ilkelere dayanır:    

 — kamu sağlığı, bitki sağlığı ve hayvan sağlığı ile 
refahının korunması;  

 — risk analizleri ve bağımsız bilimsel tavsiyeler; 
 

 — alınması gereken tedbirler; 

 — tüm ürünlerin menşelerini izleme olanağı;  

 — gıda ile yemler hakkında kesin, açık bilgi ve 
şeffaflık; 

 — tarım-gıda zincirindeki tüm aktörler için kesin 
bir biçimde tanımlanmış sorumluluklar. Gıda 
zincirinin tüm halkalarındaki aktörlerin birincil 
sorumluluğu piyasaya güvenli gıda sunmaktır; 

 — sıkı kontroller ve düzenli denetimler;  

 — eğitim ve öğretim.

AB gıda politikasına ilişkin en önemli beş gerçek:  

 — Tarım-gıda sanayi AB’deki en büyük ikinci 
sektördür; 48 milyon kişi istihdam etmekte ve 
Avrupa ekonomisine her yıl 750 milyar Euro 
sağlamaktadır.  

 — Güvenirliliği bilimsel olarak kanıtlanmayan ve 
Avrupa Komisyonu tarafından yetki verilmeyen 
hiçbir gıdanın güvenli olduğu iddia edilemez. 

 — AB’nin hayvan hastalıkları eradikasyon 
politikası, son on yıl içerisinde BSE (deli dana) 
hastalığının yılda 2,124 vakadan 18’e 
düşmesinde yardımcı olmuştur.  

 — AB tarafından kümes hayvanlarına yönelik 
salmonella kontrol programlarının hayata 
geçirilmesi neticesinde, 2007 ile 2011 yılları 
arasında insanlarda görülen bireysel salmonella 
(s.) enteritidis vakaları %60 azalmıştır. 

 — AB, tohum üretiminde dünya lideridir. Dünya 
tohum ve bitki üretme malzemesi ihracatının 
%60’ı AB çıkışlıdır.

 

AB’de uygulama nasıl oluyor

G I D A  G Ü V E N L İ Ğ İ
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Tüketiciler, AB’de satın aldıkları gıdanın güvenli 
olduğundan emin olmalıdırlar. İlk AB gıda hijyeni 
kuralları	1964	yılında	devreye	sokulmuştu.	O	zamandan	
beri bu kurallar; insan, hayvan ve bitki sağlığının 
yanı sıra çevrenin korunmasında proaktif, tutarlı ve 
kampsamlı bir araç haline dönüşmüştür. Bu kurallar 
ayrıca gıda ve yem ticaretinin rahat bir biçimde 
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Tedbir ve bilimsel tavsiye

AB gıda politikaları, somut bilim ve ayrıntılı risk 
değerlendirmelerine dayandırılır. AB kurumları, bilimsel 
komitelerin çalışmaları ve Avrupa Gıda Güvenliği 
Kurumu (EFSA) gibi kurumlardan aldığı bağımsız, 
bilimsel tavsiyeler çerçevesinde hareket etmektedir. 

eFSa	2002	yılında	kurulmuş	ve	İtalyanın		parma	
kentinde üslenmiştir. AB’de satışına izin verilmeden 
önce belirli gıdaların risk değerlendirmelerini yapar. 
EFSA Avrupa Komisyonu ve AB ülkelerine bilimsel 
tavsiyelerde bulunarak tüketici haklarının korunması için 
etkin kararlar almasında bu kurumlara yardımcı olur. 
Aynı zamanda AB’nin gıda güvenliği krizlerine hızlı bir 
biçimde yanıt vermesinde esaslı bir rol oynar.

Kontroller

UAB kuralları tahtında, gıda zincirine giren her ürünün, 
konuyla ilgili standartları karşıladığının garanti edilmesi 
için sıkı kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller, veteriner 
ve tarım ilaçları gibi tehlikeli artıkları olan ve dioksin 
gibi çevreyi kirletici özelliği olan maddeler için yapılan 
testleri de içermektedir.  

AB müfettişleri, ayrıca, gıda üretimiyle ilgili çiftlik ve 
işletmeleri de ziyaret ederler. AB dışından gelen gıda ve 
hayvanların, Avrupa standartlarına uygun olduğunun 
garanti edilmesi amacıyla AB sınırlarında ulusal 
makamlar kontrollerde bulunur. 

Katkı ve lezzet maddeleri

Gıda katkı ve lezzet maddeleri, gıdaların lezzet, doku ve 
görüntüsünü iyileştirmek veya tazelik süresini uzatmak 
için bilinçli olarak eklenen kimyasal maddelerdir. İnsan 
sağlığı konusunda herhangi bir risk teşkil etmedikleri 
garanti altına alınmak amacıyla bu ürünler için yasal 
düzenlemeler yapılmaktadır.  

Koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcılar da dâhil olmak 
üzere AB’de kullanılan tüm gıda katkı maddeleri, 
bilimsel olarak kontrol edilerek, kullanımlarına izin 
verilmeden önce, insan sağlığı için güvenli oldukları 
garanti altına alınır. Bu, her madde için ayrı ayrı 
yapılır. Bir kez yetki verildikten sonra, bunların 
kullanımı çoğunlukla belli ürünlerde belirli miktarlarla 
sınırlandırılmaktadır. AB kuralları, ayrıca, kullanılan 
herhangi bir gıda katkı maddesinin, ürünün paketinde 
açık bir biçimde etiketlenmesini emretmektedir. 

Lezzet maddeleri, ancak tüketici sağlığı açısından 
herhangi bir risk teşkil etmedikleri bilimsel olarak 
kanıtlandığı takdirde kullanılabilir. AB’de 2100’den fazla 
onaylanmış lezzet maddesi bulunuyor ve 400 kadar 
lezzet maddesi de hâlihazırda EFSA tarafından analiz 
edilmektedir.  

Gıda ile temas eden malzemelere 
yönelik güvenlik limitleri 

‘Gıda ile temas eden malzemeler’ kavramı içerisinde, 
paketler, işleme makineleri, çatal-bıçak ve yemek 
takımları gibi gıdalarla temas eden tüm malzemeler 
yer alır. AB kuralları, bu malzemelerin güvenli olduğunu 
garanti altına almak için temel şartlar belirlemiştir. 
Örneğin, plastik gıda paketi üretiminde kullanılan 
tüm maddeler AB’de ruhsatlandırılmadan önce EFSA 
tarafından yapılacak olan güvenlik değerlendirmesinden 
geçmek zorundadır. Bugünkü AB kanunları, gıda temas 
malzemelerinin; gıdanın tadı, görüntüsü, dokusu veya 
kokusunu değiştirecek veya kimyasal  yapısını bozacak 
herhangi bir kimyasal reaksiyonu tetiklememesi 
gerektiğini belirtmektedir.

Yem katkı maddeleri ile bitkisel ve 
hayvansal ürünlerdeki kalıntıların 
sınırlandırılması

AB kuralları, hayvan yemi katkıları, veteriner ilaçları 
ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmadan önce 
insanlar, hayvanlar ve çevre için güvenli olduklarının 
kanıtlanması için tam bir bilimsel değerlendirmeden 
geçmesini öngörür. Güvenli olmayan ürünler yasaklanır. 
Bazı durumlarda yemlerde bulunabilecek  maksimum 
kalıntı limitleri belirlenir.  

Gıda hijyeninin iyileştirilmesi

Katı hijyen usullerinin izlenmediği durumlarda bakteri, 
virüs ve parazitler, kamu sağlığına ciddi risk yaratabilir. 
Bunların arasında en iyi bilinenler, kümes hayvanlarında 
salmonella; süt, et ve balık ürünlerinde listeria ve 
sığırlarda BSE (deli dana) örnek olarak gösterilebilir. 

AB yurttaşlarını bu risklere karşı korumak için AB 
kuralları, tüm AB ülkelerinde gıda zincirleri boyunca 
kapsamlı ve eşgüdümlü bir gıda hijyeni yaklaşımının 
benimsenmesini gerektirmektedir. Birincil sorumluluk 
elbette gıda üreten ve satan şirket ve şahıslara 
aittir. Bunlar, zorunlu öz-denetim programlarını 
uygulamak mecburiyetindedirler. AB, tüm üye 
devletlerde, 2003 yılında, kümes hayvanlarına yönelik 
salmonella kontrol programları başlatmıştır. Bu 
programlar; üretim zincirinin ilgili tüm aşamalarında 
salmonella ve insanlara bulaşabilen diğer hayvansal 
bakterilerin tespit ve kontrol edilmesi için uygun ve 
etkili tedbirlerin alındığını garanti altına almaktadır. 
Bunların tekrarlanması ve kamu sağlığı ile ilgili olarak  
oluşturdukları risklerin azaltılması için özellikle üretimin 
ilk aşamasında önleyici tedbirler alınmaktadır. Bu 
kontrol programlarına ilaveten, gıda zincirinin diğer 

aşamalarında; yani kesim, işleme, dağıtım, perakende 
ve yemek hazırlanması esnasında da başka kontrol 
tedbirleri alınır. Bunun sonucunda, 2007 ile 2011 yılları 
arasındaki dönemde insanlarda görülen salmonella 
vakalarında %60.5 azalma görülmüştür; aynı dönemde 
yumurta ve yumurta ürünleriyle bağlantılı hastalık 
vakaları da %42.3 azalmış şöyle ki 248 vakadan 143 
vakaya düşmüştür. 

2007–2011 TaRİHLERİNDE aB'DE KaYDEDİLMİŞ SaLMONELLa 
VaKaLaRI VE SaLGINLaRI

 

Gıda kontaminasyonunun azaltılması

AB’nin kontaminantlar hakkındaki kuralları, 
kontaminantların iyi çalışma uygulamaları izlenerek 
makul bir biçimde korunabilecek olan en düşük 
seviyede tutulması ilkesine dayanır. Kamu sağlığının 
korunması için bilimsel tavsiyeler temelinde dioksinler, 
ağır metaller, nitratlar gibi bazı kontaminantlar için  
maksimum seviyeler belirlenmiştir. 

Daha iyi beslenmenin teşvik edilmesi

Günümüzde AB’de erken ölümle ilgili en büyük yedi risk 
faktörünün beşi yediklerimiz ve içtiklerimizle ilgilidir: 
Yüksek tansiyon, kolestrol, vücut kütle indeksi, yetersiz 
meyve ve sebze tüketimi ve aşırı alkol kullanımı. Bu 
zorluklara yönelik olarak kamu sağlığı tedbirlerini alma 
yetkisine AB değil, ayrı ayrı AB ülkeleri sahiptir.  Ancak 
bazı girişimler AB seviyesinde koordine edilmektedir. 
Örneğin: AB çerçevesinde diyet, fiziksel aktivite ve sağlık 
platformu ve beslenme ile fiziksel aktivite konusunda 
üst	seviye	grubu.	Her	ikisi	de	avrupa	genelinden	
temsilcileri bir araya getirerek beslenme ile ilgili obezite 
ve diyabet gibi sağlık sorunlarını ele almaktadırlar.
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İnsanlar, hayvanlar ve çevrenin korunmasına ilişkin AB 
düzenlemeleri, bilimsel değerlendirmelere dayanır. 

AB kuralları, gıda hijyenine yönelik kapsamlı ve eşgüdümlü 
yaklaşımları teşvik etmektedir.
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Avrupa gıda güvenliği politikasının içeriği 
nedir

G I D A  G Ü V E N L İ Ğ İ
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aB'DEKİ SaLMONELLa VaKa SaYISI

 
Hastalıkların hayvanlardan insanlara 
bulaşmasını önlemek 

Salmonelloz ve tüberküloz gibi insanlara hayvanlardan 
bulaşan hastalıklara zoonoz (hayvansal hastalık) denir. 
Bu tip hastalıklar, büyük bir kamu sağlığı sorunudur. AB 
kuralları, hayvan hastalıklarının kontrol edilmesini ve 
yalnızca sağlıklı hayvanların ve onların ürünlerinin gıda 
zincirine girmesini sağlar. AB ayrıca zoonoz hastalık 
araştırmalarına da maddi destek sağlamaktadır.

aB’nin güvenli gıda için yaptığı 
harcamalar 
Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde, AB gıda güvenliği 
politikasına 3.3 milyar € harcamıştır, ki bunun 2.2 
milyar € değerindeki miktar, belirli hayvan 
hastalıklarının eradikasyon programları için 
harcanmıştır.

2014–2020 yılları için gıda güvenliği politikasına 
ayrılan AB bütçesi 2.2 milyar €’dur ki öncelik 
durumuna göre bu miktar aşağıdaki biçimde tahsis 
edilecektir:

 —  hayvan hastalıklarının eradikasyonu; 

 —  AB acil durum veterinerlik fonu ki bunun  
içerisinde AB referans laboratuarları, eğitim 
programları ve aşı bankaları da yer alır
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Bu sayede AB organik üretim standartlarına uygun 
olduğu garanti edilir. 

2012	yılı	sonuna	kadar	pdO,	pGi	veya	TSG	etiketi	
ile 1138 ürün kayıt altına alınmıştı. Bunlar arasında 
Şampanya	(pdO),	parma	Jambonu	(pGi)	ve	Gueuze	
birası (TSG) yer almaktadır.

Hayvan sağlığının teşvik edilmesi ve 
hayvan hastalıklarının azaltılması

aB	Hayvan	Sağlığı	kanunu;	önleme,	tedaviden	daha	
iyidir	ilkesine	dayanmaktadır.	Hayvan	hastalığı	salgınları	
olduğunda, acil durum planları hazırlanarak bunların 
yayılması durdurulur ve risk altındaki hayvanlar korunur. 
Böylece krizin çiftçiler, ekonomi ve toplum üzerindeki 
etkisi sınırlandırılmış olur. 

Her	yıl	aB,	çeşitli	hayvan	hastalıklarının	önlenmesi,	
kontrol edilmesi ve izlenmesi için maddi destek 
sağlamaktadır. Bunların arasında aşılama programları, 
hayvan testleri, tedavi giderleri ve hayvan itlâf 
tazminatı da yer almaktadır. Genel olarak bu 
programlar, aralarında kuduz, BSE (deli dana) ve 
salmonellozun da bulunduğu birçok hastalık vakalarının 
AB’de azaltılmasına başarılı katkı koymuştur.

Bunlara ek olarak 2012 yılında AB, arı kolonilerinin 
telef olması konusunda ve Schmallenberg virüsünün 
anlaşılması için araştırma  başlatmıştır. Bu virüs, ilk kez, 
2011 yılında tespit edilmiştir. Sığır, koyun ve keçileri 
etkilemektedir. 

Hayvan	 hastalığı	 salgınından	 şüphelenilirse,	 zorunlu	
AB kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Bunların arasında 
hareket kısıtlamaları, aşılama ve hastalığın yayılmasının 
engellenmesi için hayvanların mecburi telef edilmeleri 
yer alır. AB ayrıca büyük darbe indirebilecek bazı hayvan 
hastalıkları için de aşı stoğu oluşturmuştur.

aB'DEKİ BSE (DELİ DaNa) VaKa SaYISI
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Gıda inovasyonunun desteklenmesi

‘Yeni’ gıdalar; geçmişte insan tüketimi için 
belirgin biçimde kullanılmayan gıdalar veya içerik 
malzemeleridir. AB’de kullanılan yasal tanım, bunların 
1997’den önce kullanılmayan gıdalar olmalarıdır. Örnek 
olarak, bir çeşit sakkarit ve şekeri bol malt karışımı olan 
sukromalt ve beyaz una benzeyen ve guar baklasından 
üretilen guar zamkı, 2010 yılında AB’de pazarlanmak 
üzere ruhsatlandırılmışlardır.

AB’de satılmak üzere ruhsat verilen tüm yeni 
gıdalar veya içerik malzemeleri bilimsel bir güvenlik 
değerlendirmesinden geçmiştir. Makamlar yeni gıdalara 
izin verdikleri zaman, bu izinlerde gıdaların nasıl 
kullanılması gerektiği ve nasıl etiketlenilmesi gerektiği 
konularında  özel şartlar da bulunur.

Belirgin etikletleme

AB gıda etiketleme kuralları, tüketicilerin yedikleri 
yiyecekler hakkında bilgililendirilmiş seçimler 
yapmalarına yardımcı olmak için gıdaların içerik ve 
muhteviyatları hakkında kampsamlı ve doğru bilgi 
aldıkları	anlamına	gelir.	paketteki	gıdaların	içerdiği	
alerjenler ile enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, 
şekerler, protein ve tuz oranları da dahil olmak 
üzere besin değerleri, etiketlere belirgin bir biçimde 
kaydedilmelidir. Gıda etiketlerinde ayrıca üretici, satıcı, 
ithalatçı ile saklama koşulları hakkında, ve belirli 
gıdaların nasıl hazırlanması gerektiği konusunda 
da bilgiler yer alır. Etiketlerin sökülmesi mümkün 
olmamalıdır, ayrıca etiketler rahat görünür ve okunur; 
kolay anlaşır olmalıdır.  

Belirli gruplara yönelik gıdalar

Bebekler ve küçük çocuklar gibi nüfusun belirli 
gruplarına yönelik belli gıdalar, uygun besin 
muhteviyatının ve tüketici bilgisinin sağlanması için 
daha ayrıntılı kurallara tabi tutulur.

Kesin sağlık iddiaları

Beslenme ve sağlık iddiaları hakkındaki AB kuralları, 
üreticiler tarafından, etiketlerde veya reklamlarda, 
gıdanın sağlığa faydalı olduğunun lanse edilmek 
istendiği durumlarla ilgilidir.  “Kalbinizin normal 
çalışmasına katkı sağlar” veya “kolestorolü düşürür” 
gibi ifadeler bu tür iddialara örnektir. Bu gibi ifadelerin 
kullanımına, sadece iddianın bilimsel kanıtlarla ispat 
edildiği ve EFSA tarafından yapılan değerlendirmeyle 
onaylandığı durumlarda izin verilir. İzin verilen 31 
beslenme iddiasına ilaveten 2012 yılı Mayıs ayında 
4600’dan fazla başvuruyu müteakip 222 sağlık 
iddiasının ruhsatlandırılması AB tarafından kabul 
edilmiştir.

Kalitesi yüksek ve geleneksel gıdaların 
teşvik edilmesi

Etiket kuralları ayrıca tüketicilerin organik gıdaları, 
kaliteli ürünleri veya özel bir biçimde üretilen gıdaları 
tanıyabilmesini kolaylaştırmaktadır. Belirli coğrafi 
menşeli ürünler için özel AB logoları kullanılmaktadır: 
koruma	altına	alınmış	menşe	adı	(pdO)	ve	koruma	
altına	alınmış	coğrafi	işaret	(pGi);	veya	geleneksel	
yollarla hazırlanmış veya üretilmiş gıdalar: geleneksel 
özellik garantisi (TSG) AB organik tarım logosu, AB’de 
üretilen tüm önceden paketlenmiş organik gıda 
ürünlerinde kullanılabilir.  

İyi beslenme sağlık risklerinin azalmasına yardımcı olabilir. 
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AB’deki gıdalar besin, içerik ve üretim bilgileriyle belirgin bir 
biçimde etiketlenmelidir.
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Yüksek seviyede hayvan refahının 
oluşmasını sağlamak

AB hayvan refahı politikası, hayvanları “duygusal 
varlıklar” yani hissedebilen varlıklar olarak tanımlayan  
AB Antlaşması’nda belirtilen ilkeye dayanmaktadır. Buna 
göre “Birlik ve üye devletler, Birliğin tarım, balıkçılık, 
taşımacılık, iç pazar, araştırma ve teknolojik gelişme 
ve uzay alanlarındaki politikalarının belirlenmesinde 
ve uygulanmasında üye ülkeler; hissedebilen varlıklar 
olan hayvanların refahı ve gereksinimleriyle ilgili 
azami dikkat sarfedecekler.  Öte yandan da  özellikle 
dini ayinler, kültürel gelenekler ve bölgesel miras 
konusundaki adetler ile ilgili olanlar başta olmak üzere, 
üye devletlerin kanun ve ikincil düzenlemelerine saygı 
gösterilmek zorunluluğu var.” (Avrupa Birliği’nin İşleyişi  
hakkında Antlaşma, Madde 13).

Bu bakımdan, AB hayvan refahı standartları, dünyada 
en yüksek seviyede bulunanlar arasındadır. Standartlar, 
aşağıda belirtilen temel özgürlükler ilkelerine 
dayanmaktadır: rahatsız edilmeme, aç ve susuz 
bırakılmama, korku ve baskı altında tutulmama, acı, 
yaralanma ve hastalıktan ari olma ve doğal davranış 
biçimlerini	sergileme	özgürlüğü.		Hayvan	refahıyla	ilgili	
ilk kurallar 1974 yılında kabul edildiğinden beridir, AB 
politikaları çok çeşitli sorunlara çözüm bulmak amacıyla 
geliştirilmeyi sürdürmektedir. 

Bunların arasında, hayvanlar üzerinde kozmetik ve 
kozmetik malzemelerinin denenmesinin yasaklanması 
ve mezbahalarda hayvanlara nasıl davranılmasına 
ilişkin belirli kurallar yer almaktadır. Öte yandan 
hayvanların taşınması hakkında da katı kurallar vardır. 
Örneğin 8 saatten uzun yolculuklar yalnızca resmi 
olarak onaylanmış olan ve araca monte edilmiş sıcaklık 
monitörü ve su içme sistemlerinin bulunduğu araçlarla 
yapılabilmektedir.

Hayvan	refahı	“iyi	tarım	uygulamalarının”	önemli	bir	
bölümü olarak ele alınır. Bu, çiftçilerin AB ortak tarım 
politikası tahtında destek almaya hak kazanmaları 
için asgari standartlara uymalarının zorunlu olduğu 
anlamına gelmektedir.  Belirli çiftlik hayvanları için ilave 
refah şartları bulunur. Örneğin yumurtlayan tavuklar için 
AB, içerisinde tavuklar için yeterli yuva ve tünek alanı 
bulunmayan “zenginleştirilmemiş” batarya kafeslerin 
kullanımını yasaklamıştır.

Canlı hayvanlar ve hayvansal gıda ve 
yemler için etkin bir izleme sistemi

AB’de her gün pek çok canlı hayvan sevkiyatı yapılmakta 
ve hayvansal ürün ithalatı ve ticareti yapılmaktadır. 
Bunların güvenli bir biçimde yürütülebilmesi için katı 
prosedürlerin uygulanması gerekir. 

AB Ticaret Kontrol ve Uzmanlık Sistemi (Traces), canlı 
hayvanların ve hayvansal gıda ve yemlerin AB’ye 
girdikleri andan itibaren ve AB içerisinde ticaretlerinin 
yapıldığı esnada takip edilmesine yönelik bir sistemdir. 
AB içindeki ve dışındaki veteriner makamlarını birbirine 
bağlar ve veterinerlik hizmetleri ile işletmelerin herhangi 
bir sağlık tehlikesi belirlendiğinde hızlı bir biçimde 
tepki vermesini sağlar. Gerektiği hallerde süpermarket 
raflarından ürünler hemen toplatılır.

AB izlenebilirlik şartları gereğince sığır, domuz, koyun ve 
keçilere ömürboyu bir kimlik numarası verilerek kulak 
küpesi olarak takılır. Bu sayede makamlar ve veterinerlik 
hizmetleri, herhangi bir salgın hastalık durumunda bu 
hayvanların tüm hareket geçmişlerini takip edebilir.

AB’ye giren tüm canlı hayvanlar ve büyük miktardaki 
hayvansal ürünlerin de AB temel hayvan sağlığı 
şartlarını karşıladıklarını belirten ve resmi bir veteriner 
hekim tarafından onaylanmış bir sağlık sertifikasının 
bulundurulması gerekmektedir. 

Evcil hayvanlar ile seyahat etmeyi 
kolaylaştırmak

AB kuralları, evcil kedi, köpek, gelinciklerin AB ülkeleri 
arasında güvenli ve güvenilir bir biçimde seyahat 
edebilmesinin sağlanmasında yardımcı olmaktadır. 
AB’de 2004 yılından beri “evcil hayvan pasaportu” 
kullanılmaktadır. Bu belgede hayvanın kimliği, aşıları, 
test veya anti-parazit tedavilerini de içeren sağlık 
durumu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu, kuduz gibi 
hastalıkların yayılmasının engellenmesinde yardımcı 
olmaktadır. Bu sistem aynı zamanda Andorra, Monako, 
Norveç ve İsviçre’yi de kapsamaktadır.

Uluslararası refah standartlarının 
yükseltilmesi

AB; uluslararasınca tanınmış hayvan refahı 
standartlarının yükseltilmesi ve bu konuda farkındalık 
yaratılması	maksadıyla	Gıda	ve	Tarım	Örgütü	(FaO)	
ve	dünya	Hayvan	Sağlığı	Örgütü	(Oie)	gibi	dünya	
çapında kurumlarla yakın çalışma içerisindedir. AB, 
ayrıca, dünyadaki diğer ülkelerle ticaret anlaşması 
yaptığı zaman da hayvan refahını ön plana çıkarır; AB 
her zaman yeni anlaşmalar müzakere edilirken hayvan 
refahını gündeme getirir.

Zararlı böceklerin yayılmasını önlemek

Yıllık 205 milyar Euro olan bitkisel üretim ile AB’nin bitki 
sağlığına yatırım yapması, sürdürülebilir ve rekabet 
edebilir bir tarım, bahçe bitkileri ve orman sanayii için 
zaruridir. 

AB bitki sağlığı kurallarının koruması olmaksızın, AB 
tarım, bahçe bitkisi ve orman ürünleri çeşitli bitki 
sağlığı tehditlerine maruz kalacaktır ve bu durum 
önemli ekonomik sonuçlar doğuracaktır. Örneğin citrus 
canker (bakteriyel çürüğü) AB’ye ulaşırsa, 4 milyar Euro 
değerindeki AB narenciye üretimi ciddi bir zarara uğrar. 
Zararlı böcekler yakın geçmişte Birleşik Devletler’de 
görülmüş ve tazminat ile eradikasyon çalışmaları 
için 800 milyon Euro’dan fazla para harcanmıştır. AB 
kuralları, sıkı ithalat şartları ve AB içerisindeki hareket 
koşulları sayesinde zararlı böceklere karşı koruma 
sağlamaktadır. Ayrıca, büyüme mevsimi (vejetasyon) 
sırasında ve hasadın hemen ardından da düzenli 
teftişler yapılmaktadır. AB kuralları, ayrıca, bitkileri 
zararlılardan korumak üzere kullanılan ürünlerin insan 
sağlığı veya çevreye herhangi bir tehlike oluşturmadığını 
da garanti altına alır. 

Bitki üreme malzemelerinin korunması 

Bitki üreme malzemeleri (tohumlar ve fidanlar); tarım, 
bahçe bitkileri ve orman üretiminin mihenk taşlarıdır. 
Gıda ve yem zincirinin ilk halkasını oluşturan üreme 

malzemeleri, bitkisel üretimin çeşitliliği, kalitesi ve 
sağlığı üzerinde büyük etkiye sahiptir. 2012 yılında, 
AB’de pazarlanmak üzere, 19 580 tarımsal bitki türü ve 
18 450 sebze türü kayıt edilmiştir.

Aynı yıl, AB ticari tohum piyasası da, dünya genelindeki 
toplam ticari tohum piyasasının  %20’sinden 
fazlasına eşdeğer olan ve takriben 6.8 milyar € olarak 
değerlendirilmiştir. Dünya tohum ihracatının takriben 
%60’ı AB kaynaklıdır. Ayrıca, bitki üreme malzemeleri 
sektörü , araştırmaya çok fazla yatırım yapılmasını 
gerektiren oldukça yenilikçi bir sektördür. AB, Topluluk 
Bitki	çeşitliliği	Hakkı	(Cpvr)	adı	verilen	bir	sistem	
oluşturarak bunun aracılığıyla yeni bitki  çeşitlerine fikri 
mülkiyet hakları vermektedir. 

Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları  hakkında 
Uluslarası Anlaşma, tarımsal bitki genetik kaynaklarına 
erişim amaçlı küresel bir çerçevedir. AB ve tüm AB 
ülkeleri tarafından onaylanmıştır. Bu anlaşmanın en 
önemli bölümü Standart Malzeme Devir Sözleşmesi’dir 
(SMTA). Bu, iki kişi arasında yapılan bir sözleşme 
modelidir. Buna göre birinci taraf, belirli bir genetik 
kaynağın kullanımını diğer tarafa verir ve taraflar şayet 
bu malzemeden kaynaklanan ürünler ticarileştirilirse 
kârı paylaşacakları konusunda anlaşırlar. Bu anlaşmada 
1.5 milyonun üzerinde numune bulunur ve transfer 
için  her yıl SMTA aracılığıyla 444 000 adet anlaşma 
yapılmaktadır.

Yumurtlayan tavukların yaşam şartları, AB hayvan refahı 
kanunları ile yönetilmektedir. 

Bitki sağlığı, AB’nin gıda güvenliğinin genel hedefleri 
bakımından büyük önem taşır.
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AB’deki çiftlik hayvanlarına, menşelerinin takip edilmesi için 
küpe takılmak zorundadır.
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Genetiği değiştirilmiş organizmaların 
ruhsatlandırılması ve pazarlanması için 
katı bir sistem

Genetiği	değiştirilmiş	organizmalar	(GdO),	kendilerine	
yeni bir özellik vermek  için genetik özellikleri yapay bir 
biçimde değiştirilen organizmalardır. Bunlar, kuraklığa 
dayanıklı, otkıran veya belirli böcekleri tolere edebilen 
veya besin değerleri geliştirilmiş bitki veya ürünler 
olabilir. 

aB’de	GmO’ların	piyasaya	sürülmesi	sıkı	kontrollere	
tabidir.	GmO’lar	yalnızca	önceden	ruhsatlandırılması	
halinde AB’de kullanılabilir.  Insan, hayvan ve çevre 
için güvenli addedildikleri zaman ruhsatlandırılırlar. 
Ruhsatlandırıldıkları zaman, öngörülemeyen 
etkilerin olup olmaması bakımından uygun biçimde 
izlenmektedirler. 

GmO’lar	gıda	ve	yem	veya	kültür	için	ruhsatlandırılabilir.	
Başvurular AB seviyesinde, ilgili AB mevzuatında 
belirlenen usullere uygun olarak yönetilir. Bu süreçte, AB 
Üye Devletlerinin ulusal makamlarının yanı sıra EFSA 
tarafından başvurunun değerlendirilmesi yer alır. Ancak 
EFSA tarafından olumlu risk değerlendirme raporu 
verildiği	takdirde	komisyon	GmO’ya	ruhsat	verilmesini	
önerebilir. Üye Devletler, Komisyon’un önerdiği ruhsat 
kararı hakkında düzenleyici bir komite olarak oy kullanır. 

GmO,	aB	seviyesinde	ruhsatlandırıldığı	zaman,	Üye	
Devletler yine de herhangi bir ciddi sağlık veya çevre 
riskinin tespit edilmesi halinde ulusal seviyede korunma 
maddesi	kabul	edebilir.	ruhsatlandırılmış	GmO	içeren,	
bunlardan oluşan veya üretilen ürünlerin buna uygun 
olarak etiketlenmesi gerekmektedir. %0.9’un altında 
kaçınılmayan	veya	kazen	rastlanan	GmO	kalıntıları	
istisna	oluşturur.		Bu	etiketleme	kuralı,	GmO’lu	yem	
verilen hayvanlardan elde edilen ürünlere  uygulanmaz. 
Komisyon, bu alanların uyumlaştırılması konusundaki 
potansiyel ihtiyacın değerlendirilmesi için “Genetiği 
değiştirilmiş (GD) serbest etiketleme planları” hakkında 
bir keşif çalışması yürütmektedir.

aB’de	kullanımına	izin	verilen	GdO’ların	listesini	web	
sitemizde	bulabilirsiniz:	(http://ec.europa.eu/food/dyna/	
gm_register/index_en.cfm).

Tarım ilaçlarının (Pestisitlerin) güvenli 
kullanımını sağlamak

Genel adıyla tarım ilacı olarak bilenen bitki koruma 
ürünlerinin başlıca kullanım nedeni, ürünleri böcek ve 
hastalıklardan kaynaklanan zararlardan korumaktır. Bu 
ilaçların kullanımı, içerdikleri kimyasalların insanlar veya 
çevre üzerinde istenmeyen yan etkilerinin olmadığını 
garanti edecek biçimde katı bir biçimde düzenlenmiştir. 

Belirlenmiş kullanım şartları altında güvenlikleri 
tamamen değerlendirilmeyen hiçbir bitki koruma ürünü 
AB ülkelerinde kullanılamaz veya satılamaz.

Bitki koruma ürünlerinde kullanılan etken maddeler, 
ciddi bir onaylanma sürecinden geçer. Bu süreçte, 
insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerindeki etkileri 
EFSA tarafından derinlemesine değerlendirilir. 
EFSA tarafından yapılan değerlendirme ışığında, 
herhangi bir maddenin AB seviyesinde kullanılıp 
kullanılamayacağının onayı Avrupa Komisyonu 
tarafından verilir. AB genelindeki tarım ihtiyaçlarının 
çeşitliliğinin yanı sıra iklim ve çevre şartlarının çok farklı 
olması nedeniyle, onaylanmış etken maddeleri içeren 
bitki koruma ürünlerinin piyasaya sürülmesi konusunda 
nihai onay ve kontrol yetkisi her bir Üye Devletin kendi 
sorumluluğundadır. 

Bazı özel durumlarda, Avrupa Komisyonu gerekli 
gördüğü hallerde, insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin 
korunmasında risk oluşturabilecek herhangi bir etken 
maddenin olası kullanımını belirli oranda kısıtlayabilir. 
Tarım ilaçları hakkındaki AB kuralları ayrıca gıda ve 
yemlerde bulunmasına izin verilen tarım ilacı kalıntı 
miktarları için de sınır getiren “maksimum kalıntı 
seviyelerini” belirlemektedir.

Etkin hızlı alarm sistemleri

aB	Gıda	ve	Yem	Hızlı	alarm	Sistemi	(raSFF)	1979	
yılında hayata geçirilmiştir. Bu sistem, gıda ve 
yemler hakkındaki bilgilerin hem ulusal hem de AB 
seviyesinde hızlı ve etkin bir biçinmde paylaşılmasını 
sağlar.  Örneğin ürünleri piyasadan geri çekme yoluyla 
tüketiciler zarar görmeden gıda güvenlik risklerini 
engellemek için hükümetlerin hızlı ve eşgüdüm içinde 
hareket etmesine yardımcı olur. 2012 yılıda RASFF 
aracılığıyla 3,424 bildirimde bulunulmuştur.

Bu bildirimlerin yarısından fazlasında makamlar 
tarafından potansiyel ithalatlar, AB gıda güvenliği 

standartlarına uymadıkları için AB sınırlarından içeri 
sokulmamıştır.

RASFF, AB’nin tüketicilerini hızlı bir biçimde korumasını 
sağlamıştır. Örneğin 2011 yılındaki E.coli vakasında ve 
2013 yılında hileli bir şekilde sığır eti olarak etiketlenen 
ürünlerde bazı AB ülkeleri tarafından at eti izine 
rastlandığı zaman hızlı yanıt verilebilmiştir. İzlenebilirlik 
denetimleri aynı gün başlamıştır ve bu tarihten beri AB 
“hileli gıda” sorununu çözmek için aralarında kontrollerin 
yeniden gözden geçirilmesi ve daha ağır maddi cezalar 
da bulunan yeni bir eylem planı önermiştir.

Benzer şekilde Europhyt de AB’ye giren ve ticareti 
yapılan bitkisel ürünlere yönelik AB’nin bildiri ve hızlı 
alarm sistemidir. Bitki hastalıkları ve haşarelerinin 
AB’ye girmesi ve yayılmasının önlenmesinde yardımcı 
olmaktadır.  

Standartları karşılamak: aB içerisinde 
düzenli denetimler

piyasaya	sürülen	gıdanın	güvenilir	olmasında	birincil	
sorumluluk işletmecilere aittir. AB Üye Devletleri 
makamlarınca, gıda ve yemde yüksek kalite 
standartlarının karşılanarak korunmasını sağlamak 
üzere katı ve düzenli resmi denetimler yapılmaktadır.  

Resmi denetimler, kuralların uygulanmasına yönelik 
yapılır. Bu denetimler, tarım-gıda zincirinin tamamında 
bağımsız, tarafsız ve iyi eğitimli makamlar tarafından 
tüm işletmecilere düzenli bir biçimde yapılır. Son 
teknoloji teknik ve yöntemleri kullanmak zorundadırlar 
ve kurallara uyulduğunun doğrulanması için gerekli olan 
test ve analizler için resmi laboratuvarlardan oluşan 
geniş bir ağdan faydalanırlar.

avrupa	komisyonu	Gıda	ve	veterinerlik	Ofisi	(FvO)	
müfettişleri, AB kurallarına uyulup uyulmadığını 
saptamak amacıyla ulusal makamları denetlerler. 
Müfettişler, AB’ye katılmaya hazırlanan ülkelerde ve 
AB’ye hayvan, bitki, gıda ve yem ihraç eden ülkelerde de 
aktif rol almaktadırlar.

aB sınırlarındaki resmi kontroller

AB tarafından bitkiler, hayvanlar, gıda ve yem 
ithalatları için yapılan sınır kontrolleri, hayvan, bitki 
ve kamu sağlığının korunmasında ve AB’ye yapılan 
tüm ithalatların AB standartlarına uygun olduğunun 
denetlenerek güvenli bir biçimde AB piyasasına 
sürüldüklerinden emin olmak için gereklidir. 

Sınır kontrolleri farklı ürün ve mallara göre ve sağlık 
açısından taşıyabilecekleri tehlikelere göre özel 
olarak yapılmaktadır. Örneğin canlı hayvan veya 
bitki sevkiyatları AB’ye yalnızca belirlenmiş giriş 
noktalarından ve özel denetimleri geçmeleri şartıyla 
girebilir.

Katı yönlendirme ve kontroller, ayrıca bazı gıda ve 
yemler ile yün, deri, embriyo, hayvansal yan ürünler gibi 
hayvansal ürünlere de uygulanmaktadır. Bu mallardan 
pek çoğunun beraberinde sağlık durumlarına ilişkin 
veteriner veya bitki sağlığı belgeleri gibi belirli garanti 
belgelerinin de olması şarttır.

Daha güvenli gıda için daha iyi eğitim 

Bu, AB gıda, bitki ve hayvan sağlığı ve refahı yasaları 
hakkındaki bilgi ve farkındalığın arttırılması için 
tasarlanmış bir AB eğitim stratejisidir. AB içerisindeki 
ve dışarısındaki ülkelerde gıda zinciri boyunca 
resmi kontrollerden sorumlu olan şahıslara yönelik 
hazırlanmıştır.

2006 yılında başlatılan bu programda 30’u aşkın farklı 
konu hakkında 180 ülkede 30.000’in üzerinde resmi 
kontrol görevlilerine eğitimler verilmiştir.

araştırma

2002 yılından beri gıda güvenliği ile hayvan ve bitki 
sağlığı ile ilgili AB araştırmaları konusunda büyük çaba 
harcanmaktadır. Bunların arasında gıda alerjileriyle 
bağlantılı hastalıklardan tutun da hayvan yemlerinin 
insan sağlığı üzerindeki etkilerine ve bazı üretim 
yöntemlerinin çevre üzerindeki etkilerine kadar çeşitli 
konularda araştırmalar yapılmaktadır.

Gıdanın güvenli olduğunun garanti altına alınması için 
AB’de düzenli kontroller yapılmaktadır.

AB gıda ve yemlerde bulunabilecek tarım ilacı miktarları 
hakkında limitler belirler.

Gıdanın güvenli olduğunun garanti altına alınması için AB’de 
düzenli kontroller yapılmaktadır.
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Dünya çapında işbirliği

AB gıda güvenlik politikasının teşvik edilmesi ve 
AB üyesi olmayan ülkelerin de aynı standartları 
karşıladığından emin olmak için ana ticari
ortakları ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışır.

Bu kurumlardan biri de AB’nin Uluslararası Gıda
Güvenliği Makamları Ağı (Infosan) alarm sistemi ile
ilgili olarak birlikte çalıştığı Dünya Sağlık Örgütü’dür
(WTO).		Bu	ağ,	160’dan	fazla	ülkede	bulunan	ulusal
temas noktalarından oluşmaktadır ve gıda güvenliği
konularında	WTO’dan	vaka	bazında	alınan	bilgileri	üye	
ülkelere dağıtmaktadır.

Küresel gıda güvenliği, kalkınma ve 
insan yardım

AB aynı zamanda küresel gıda güvenliğine de önemli 
bir katkı sağlamaktadır. Özellike beslenme sorununun; 
kalkınma, eğitim ve sağlık politikalarının bir parçası 
olduğunun garanti altına alınması için çalışmaktadır. AB, 
dünyanın en fakir ve en muhtaç durumdaki insanları 
için gıda güvenliğini iyileştirebilecek olan etkin bir gıda 
yönetim sisteminin inşa edilmesinde gelişmekte olan 
ülkelerle birlikte çalışmaktadır.  Uzman veterinerlik 
tavsiyeleri, eğitim programları ve hastalık kontrolü 
ve eradikasyonuna yönelik mali yardımlar AB’nin 
kalkınma ve insancıl yardım alanlarında gerçekleştirdiği 
eylemlerin diğer örneklerini oluşturur.  

Komisyon aynı zamanda “Daha güvenli gıda için 
daha iyi eğitim” (BTSF) isimli eğitim inisiyatifini de 
yürütmektedir. Bu eğitimlerden AB üyesi olmayan 
ülkeler de yararlanabilmektedir.

Bugün, gelişmekte olan ülkelerin bölgesel ve 
uluslararası ticaretten daha fazla faydalanabilmelerini 

sağlayabilecek sağlık ve bitki sağlığı tedbirlerini 
kavrayabilmelerinde bu ülkelere yardımcı olabilmek için 
8	milyon	€	değerinde	bir	proje	yürütülmektedir.	program	
“BTSF Dünya” olarak biliniyor.

Bir aB gıda güvenliği krizinde neler 
yaşanır? E .coli vakası
2011 yılı Mayıs ve Temmuz ayları arasında virülent 
bir E. Coli suşunun neden olduğu salgın hastalık, 
ardında AB’de 55 ölü, 850 ağır hasta ve 3.000 
kadar da rahatsız insan bırakmıştır. 
 
E. coli, insan ve hayvanların sindirim sisteminde 
yaygın olarak bulunan bir bakteridir. 

Bakalım AB buna nasıl cevap verdi: 

 — Salgın Almanya’da başladı ve Alman makamları, 
RASFF hızlı alarm sistemi aracılığıyla salgını 
derhal AB Komisyonu’na bildirdi. 

 — AB hızlı alarm sistemi ve yanıt ağları harekete 
geçirildi. 

 — Biliminsanları kısa sürede salgına neden olan 
bakterinin E.coli suşu olduğunu saptadılar. 

 — Salgının kaynağının Mısır’dan ithal edilen ve 
filizlenmede kullanılan buyotu tohumları olduğu 
tespit edildikten sonra AB aynı ihracatçıdan 
ithal edilen tüm buyotu tohumlarının yok 
edilmesini ve diğer riskli ürünlerin ithalatına 
geçici olarak yasak getirilmesini  emretmiştir. 

 — Komisyon, ulusal kamu sağlığı ve gıda güvenliği 
makamlarıyla günlük toplantılar düzenleyerek 
salgını izlemiş ve yurttaşları bilgilendirmek için 
kendi web sitesinden her gün güncel mesajlar 
yayınlamıştır. 

 — Komisyon; ulusal makamlar, FVO, EFSA, Avrupa 
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve AB 
Referans Laboratuvarı ile birlikte çalışmaya 
başlayarak, daha fazla işbirliği ve iyileştirme 
alanlarının tespit edilmesini ve bu önemli  gıda 
kaynaklı salgından bazı derslerin çıkartılmasını 
sağlamıştır.    
(http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/
index_en.htm).

Avrupa dışından satın aldığımız gıdaların güvenliği sıkı 
kontrollerden geçirilmelidir.  
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Gıdalarımızın güvenliği, Avrupa makamlarının odağında 
bulunmaya devam edecektir. Kalite kontrollerinin 
yanı sıra bitki üreme malzemeleri için hayvan ve bitki 
sağlığıyla ilgili mevcut AB kurallarının güçlendirilmesi, 
çağdaşlaştırılması ve basitleştirilmesine yönelik 
olarak Komisyon tarafından bir dizi özel öneri devreye 
sokmuştur.

2013 yılı Mayıs ayında Avrupa Komisyonu tarafından 
sunulan bu öneriler, aynı zamanda etkin uygulama 
sağlayan resmi kontrolleri yöneten kurallarla da ilgilidir. 
Bunlar, hayvan ve bitki hastalıklarının önlenmesi 
ve azaltılması, AB’nin sağlık tehditleri karşısındaki 
müdahalelerinin iyileştirilmesi, yeni teknolojilerin 
uygulanması ve kurallardan daha iyi bir biçimde 
faydalanılmasını hedeflemektedir. 

Gıda israfının azaltılması

Avrupa’da her yıl 100 milyon tonun üzerinde gıda israf 
edilmektedir. Bu rakamlara tarımsal gıda kayıpları 
ve atılan balıklar dahil edilmemiştir. Bu durum gıda 
zincirinin her aşamasında oluşmaktadır:  üretimin ilk 
aşamasında,	gıda	imalatı	sırasında,	toptan/perakende	
satışlarda, lokantalarda ve tüketici seviyesinde yani 
evlerde. Bu israfın çevre, ekonomi ve toplum üzerinde 
ciddi etkileri olmaktadır. AB, kaynak etkinlik stratejisi 
kapsamında yenilebilir gıda israfını 2020 yılına kadar 
yarı yarıya azaltmayı hedeflemektedir.

Kısa vadeli girişimlerden bir tanesi de gıda israfı 
hakkında tüketici farkındalığının artırılmasıdır. 

AB, 2012 yılında bir iletişim kampanyası başlatmıştır  
(http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_
en.htm).  Burada, gıda israfının nasıl azaltılabileceği 
hakkında ipuçlarının yanı sıra ”son kullanma tarihi” ve 
“falanca tarihten önce tüketmeniz tavsiye edilir” gibi 
miat belirten kavramların anlamlarına ilişkin bilgiler de 
sunulmaktadır.

Buna paralel olarak, ulusal ve yerel seviyede 
yürütülmekte olan pek çok girişimi desteklemek ve 
tamamlamak için gıda güvenliğinden taviz vermeden 
gıda israfının asgari seviyeye indirilerek bir AB artı 
değer üretilmesi için tüm ilgili paydaşlar elbirliğiyle  
çalışmaktadırlar.

Görünüm

AB gıda güvenliği, insan 
sağlığı ve tüketici haklarının 
en üst düzeyde korunmasını 
sağlamak için gelişmeye 
devam edecektir.
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