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Konu :Avustralya'nın Khapra Böceği İle İlgili
Aldığı Mücadele Tedbirleri

 

TİCARET BAKANLIĞINA
(İhracat Genel Müdürlüğü)

 
İlgi : 04.04.2021 tarih ve E-21817801-320.03.03-905519 sayılı yazımız.

 
İlgi yazımızda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından Khapra böceği (Trogoderma

 )granarium ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirlenen muhtelif ürünlere karşı tedbirlerin
kademeli olarak uygulamaya konulacağı belirtilmiştir.

Avustralya   Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı,    'un T. granarium konukçusu olan bitkisel ürünlerle
ilgili olarak  ticaret ortaklarına, Avustralya'yı   girişine, yerleşmesine ve yayılmasına karşıT. granarium

  G/SPS/N/AUS/502/Add.3,korumak  için  acil  durum  önlemleri  uygulama  maksadını  bildiren
G/SPS/N/AUS/502/Add.4,  G/SPS/N/AUS/502/Add.5,  G/SPS/N/AUS/502/Add.6  simgeli  bildirimlere
dair detaylı bilgiler paylaşılmıştır.

Avustralya tarafından yayımlanan 1 Temmuz 2021 tarihli ve G/SPS/N/AUS/502/Add.11 simgeli
SPS bildirimi 6A aşamasını kapsamaktadır.

A   6A  kapsamındaki  ek  acil  durum  önlemlerinin  uygulanması  12  Temmuz  2021'deşama
başlayacağı G/SPS/N/AUS/502/Add.10'da bildirilmiştir. Buna göre,     açısındanT. granarium  hedef risk
ülkesinde  her  tür  malla  paketlenmiş  ve  Avustralya'nın  kırsal  bir  tahıl  yetiştirme  bölgesinde
ambalajlanmamış  tüm  FCL/FCX  deniz  konteynerleri  için  zorunlu  açık  deniz  işleme  gereklilikleri
uygulanacağı bildirilmektedir.

Aşama  6A  kapsamında  ek  önlemlerin  uygulanmasına  yönelik  paydaşların  hazırlanmasına
yardımcı  olmak  amacıyla  deniz  konteyneri  önlemlerini  özetleyen  web  sayfası 

 http://www.awe.gov.au/khapra-containers olarak bildirilmiştir.
Aşama  6A  kapsamındaki  gerekliliklere  uyulmaması  durumunda,  Avustralya'ya  varışta

konteynerin  ihraç  edilmesine  neden  olacağı  Avustralya  Tarım,  Su  ve  Çevre  Bakanlığı  tarafından
bildirilmiştir.

Buna  göre,  uygulanacak  Aşama  6A  önlemlerinin  aşağıda  verilen  bilgiler  doğrultusunda
 önem arz etmektedir.yürütülmesi

: Yüksek  riskli  bitkisel  ürünlerin, Hedef risk konteyneri tipi   açısından  hedefT. granarium   riskli
ülkelerden deniz konteynerine yüklendiği FCL/FCX konteyneri ifade etmektedir.

: 12 Nisan 2021 veya  sonrasında  ihraç edilen konteynerler  için; 12 Nisan 2021Uygulama tarihi
olacağı bildirilmiştir.

:  Konteynerlerin,  paketlemeden  önce  onaylı  bir  işleme  seçeneği  kullanılarak  veUygulama şekli
geçerli bir işleme sertifikasıyla birlikte denizde işlem görmesinin gerekliliği bildirilmiştir.
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Halihazırda  mallarla  dolu  olan  kapların  işlenmesinde  sadece  metil  bromür  işleminin  kabul
edilebileceği bildirilmiştir.

: Diğer ürünlerinHedef risk konteyneri türü     açısındanT. granarium hedef  riskli ülkelerden deniz
konteynerine  paketlendiği  ve  Avustralya'nın  kırsal  yetiştirme  bölgesinde  paketlerinin  açılacağı
FCL/FCX konteyneri ifade etmektedir.

: 12 Temmuz 2021'de veya sonrasında ihraç edilen konteynerler için; 12 TemmuzUygulama tarihi
2021 olacağı bildirilmiştir. 

: Konteynerlerin, paketlemeden önce onaylanmış bir  işleme seçeneği kullanılarakUygulama şekli
ve  geçerli  bir  işleme  sertifikasıyla  birlikte  açık  denizde  işlemden  geçirilmesi  gerektiği
bildirilmiştir.
Halihazırda  mallarla  dolu  olan  kapların  işlenmesi  sadece  metil  bromür  işlemi  için  kabul
edilebileceği bildirilmiştir.

Acil  eylemler  hakkında  daha  fazla  bilgi  için  web  sayfası 
  olarakhttps://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions

bildirilmiştir.Tam  ihracat  koşulları  ve  önlemlerle  ilgili  ayrıntılar   uygulama  tarihinden  önceın,
Biyogüvenlik İthalat Koşulları sisteminde (BICON) ana hatlarıyla belirtileceği bildirilmiştir.

Avustralya'nın    için aldığı ve alacağı önlemler hakkında ilgili Müdürlüklere gerekliT.granarium
bilgilendirme yapılmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlerin Avustralya'ya ihracatında sorun yaşanmaması amacıyla ekli
SPS  bildirimleri  ile  Avustralya'nın    için  aldığı  önlemler  hakkında  ihracatçı  birliklerininT.granarium
bilgilendirmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 

 

 

Ek:
1 - G/SPS/N/AUS/502/Add.10 simgeli SPS bildirimi (2 Sayfa)
2 - G/SPS/N/AUS/502/Add.11 simgeli SPS bildirimi (2 Sayfa)
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