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Sayın üyemiz, 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye 

İhracatçılar Meclisinden alınan 08/02/2023 tarih 35-413 sayılı yazıda, 

 

Birleşik Krallık (BK) Gıda Standartları Ajansı ve İskoçya Gıda Standartları Kurumu 

tarafından Londra Büyükelçiliği'ne gönderilmiş olan ve bir örneği ekte sunulan mektupta, 

BK'nin AB'den ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı yasaya değişiklik getirerek BK'ye 

ihraç edilecek Yüksek Riskli Hayvansal Olmayan Bazı Gıdaların İthalatında denetimleri 

arttırmayı kararlaştırdığı, 17 Ocak 2023 tarihinden itibaren BK'ye gönderilen ürünlerin yeni 

uygulamaya tabi olacağı ve anılan mektuba ülkemizden BK'ye ihraç edilecek ürünlerden 

denetim kapsamına alınanların, denetim kapsamından çıkarılanların, denetimi arttırılanlar ve 

azaltılanların listelendiği belirtilmekte olup, uygulamaya koyulan yeni düzenlemeler 

konusunda arzu edilmesi halinde BK Gıda Standartları Ajansı ile imported.food@food.gov.uk 

adresi üzerinden temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.  

 

Bu bilgiler ışığında, BK’ye ihraç edilen Türk fındığı, %5 kontrol sıklığı aynı 

kalmak suretiyle 2019/1793 sayılı Tüzüğün EK 2’sinden (Annex 2) EK 1’ine (Annex 1) 

taşınmıştır. Böylelikle ülkemizden BK’ye gerçekleştirilecek fındık ihracatında, Tarım ve 

Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından aflatoksin analiz raporu ve resmi model 

sertifika düzenlenmesi zorunluluğu bulunmayacak ve ilgili ürünler sadece, AB’ye girişte 

kimlik ve fiziksel kontrole (numune alma ve laboratuvar analizleri dahil) tabi olacaktır.    

 

Önemle bilgilerinize sunarız.   

 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

Ek: Mektup Sureti (2 sayfa) 
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Şahin KURUL tarafından 5070
sayılı kanun gereğince güvenli
elektronik imza ile
imzalanmıştır.



 

 

Floors 6 & 7, Clive House 
70 Petty France 

London 
SW1H 9EX 

18 January 2023 

Dear Sezin Şahin Yeşildağ 

Amendment to Retained Commission Implementing Regulation 2019/1793 

This is further to our emailed letter of April 5th. 

Following public consultation, the Food Standards Agency (FSA) and Food Standards Scotland 
(FSS) have now published legislation that makes the first amendment to retained EU legislation 
Regulation 2019/1793, which implements checks at the GB Border for certain imported high-risk 
food and feed not of animal origin commodities as listed in the Regulation.   

The Official Controls (Imports of High-Risk Food and Feed of Non-Animal Origin) (Amendment of 
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793) (England) Regulations 2022 (Statutory 
Instrument 2022 No. 1933) can be seen here. The equivalent Welsh and Scottish amending 
legislation can be seen here and here respectively. These amendments will come into force on 
January 17th. 

We have advised our Port Health Authorities that any commodities in transit before this date, 
which will now be controlled by Annex 2 will be allowed entry into GB. Any controlled 
commodities that are dispatched after 17th January 2023 must comply with our new entry 
requirements to be placed on the GB market.  

The amendments to the REUL for Turkey are as follows: 

New listing in Annex I 
• Lemons from Turkey at 20% frequency identify and physical checks for pesticide 

residues. 
• Peppers of the Capsicum species (other than sweet) from Turkey at 20% frequency of 

identify and physical checks for pesticide residues. 
New listing in Table 2 

• Mixtures of spices under CN code 0910 91 
Delisting 

• Dried Grapes from Turkey for Ochratoxin A. 
Increase 

• Increase from 10% to 20% the frequency of identify and physical checks to be performed 
on oranges from Turkey for pesticide residues. 

• Increase from 5% to 20% the frequency of identify and physical checks to be performed 
on mandarins, clementine, willkings similar citrus hybrids from Turkey for pesticide 
residues. 

• Increase from 10% to 20% the frequency of identify and physical checks to be performed 
on sweet peppers (Capsicum annum) from Turkey for pesticide residues. 

• Increase from 20% to 50% the frequency of identify and physical checks to be performed 
on vine leave from Turkey for pesticide residues. 
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Decrease
• Hazelnuts from Turkey moved from Annex II to Annex I at 5% frequency of identify and 

physical checks for Aflatoxins. 
 

We are committed to ensuring that UK consumers continue to have access to safe imported food 
and feed, and I am sure you will continue to work with us to meet this aim. Should you wish to 
discuss any of the above changes please contact us via imported.food@food.gov.uk. 

Thank you for your continued support and we look forward to working with you in the future. If at 
any time you believe new systems will be brought in to ensure imported commodities meet GB 
food and feed safety requirements in your country, we would be very interested in finding out 
more about them. 

Yours sincerely, 

 

David Lowe
David Lowe 

Head of Imports and Exports Strategy  

Food Standards Agency  

 

 

Patrick Smyth 

Head of Imports and Exports, FSS 

Food Standards Scotland  
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