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AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ;
Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'yı ve bu Antlaşma’nın özellikle 192(1) maddesini
göz önünde tutarak,
Avrupa Komisyonunun önerisini göz önünde tutarak,
Taslak yasama tasarrufunun ulusal parlamentolara gönderilmesini müteakip,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü(1) dikkate alarak,
Bölgeler Komitesine danıştıktan sonra,
Olağan yasama usulü(2) uyarınca hareket ederek,
Aşağıdaki gerekçelerle::
(1) Hayvan, bitki, mantar ya da mikroorganizma olsun, yabancı türlerin yeni yerlerde ortaya
çıkması her zaman bir endişe sebebi değildir. Ne var ki istilacı türlerin anlamlı büyüklükteki
bir alt kümesi istilacı olabilir ve bunlar biyoçeşitlilik ve ilgili ekosistem hizmetleri üzerinde
diğer sosyal ve ekonomik etkiler de dâhil önlenmesi gereken ciddi etkilere sahip olabilir.
Birlik ve diğer Avrupa ülkeleri içerisinde yer alan 12.000 kadar tür, yabancı türdür ve bunların
yaklaşık %10 ila %15’inin istilacı olduğu tahmin edilmektedir.
(2) İstilacı yabancı türler biyoçeşitliliğe ve ilgili ekosistem hizmetlerine - özellikle küçük adalar
gibi coğrafi ve evrimsel manada izole haldeki ekosistemler olmak üzere- karşı ana
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tehditlerden birini oluşturmaktadır. Böylesi türlerin oluşturduğu riskler, artan küresel ticaret,
ulaşım, turizm ve iklim değişikliği sebepleriyle yoğunlaşabilir.
(3) İstilacı yabancı türlerin, biyoçeşitliliğe ve ilgili ekosistem hizmetlerine karşı oluşturduğu
tehditler, habitatların değişmesi, predasyon, rekabet, hastalıkların bulaşması, yerli türlerin
yayılım alanların oranını ciddi miktarda ortadan kaldırması ve önemli oranda genetik etkiler
yoluyla melezleşme sebebiyle yerli türlerin ve ekosistemlerin yapısı ve işlevleri üzerindeki
etkiler de dâhil olmak üzere farklı şekillerde vuku bulmaktadır. Dahası, istilacı yabancı türler
insan sağlığı ve ekonomi üzerinde de ciddi olumsuz etkilere sahip olabilir. Yalnızca canlı
örnekler ve üreyebilen kısımları biyoçeşitlilik ve ilgili ekosistem hizmetleri, insan sağlığı ya
da ekonomi üzerinde tehdit oluşturur ve bu sebeple yalnızca bunlar bu Tüzük kapsamında
kısıtlamalara tabi olmalıdır.
(4) 93/626/AET sayılı Konsey Kararı ile onaylanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin bir tarafı
olarak Birlik, söz konusu Sözleşme’nin 8(h) maddesinde yer alan Tarafların mümkün ve
uygun olduğunca “ekosistemleri, habitatları ya da türleri tehdit eden yabancı türlerin girişinin
önlenmesi, kontrolü ya da imha edilmesi” hususuna tabidir.
(5) 82/72/AET sayılı Konsey Kararı ile onaylanan Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal
Habitatlarının Korunması Sözleşmesi’nin bir Tarafı olarak Birlik, yaban flora ve fauna
türlerinin habitatlarının korunmasını temin etmek için gerekli tüm uygun önlemleri almıştır.
(6) 2000/60/AT, 2008/56/AT ve 2009/147/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktiflerinin ve 93/43/AET sayılı Konsey Direktifi’nin hedeflerinin başarılmasını
desteklemek üzere, bu Tüzük, istilacı yabancı türlerin, biyoçeşitlilik ve ilgili ekosistem
hizmetleri, insan sağlığı ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, en aza
indirilmesi ve azaltılması ve bunların hem sosyal hem de ekonomik etkilerinin azaltılması için
kurallar teşkil etmelidir.
(7) Bazı türler çevresel değişikliklere karşılık olarak doğal bir şekilde göç eder. Bunlar, yeni
ortamlarında yabancı türler olarak algılanmamalı ve bu Tüzük’ün kapsamından hariç
tutulmalılardır. Bu Tüzük yalnızca insan müdahalesi sonucu Birlik’e giriş yapmış türlere
odaklanmalıdır.
(8) Hâlihazırda hayvan hastalıklarına dair hükümler de içeren, hayvan sağlığı hakkında 40’ın
üzerinde Birlik yasama tasarrufu bulunmaktadır. Dahası, 2000/29/AT sayılı Konsey Direktifi
bitki ve bitki ürünlerine zararlı organizmalar hakkında hükümler içermektedir, 2001/18/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi de genetiği değiştirilmiş organizmalara
uygulanabilecek usulleri belirlemektedir. Bu sebeple istilacı yabancı türlere getirilecek
herhangi bir yeni kural Birlik’in bu yasama tasarrufları ile uyum içinde olmalı, çakışmamalı
ve söz konusu yasama tasarrufları ile hedeflenen organizmalar için uygulanmamalıdır.
(9) (AT) 1107/2009 ve (AB) 528/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzükleri ve (AT)
708/2007 sayılı Konsey Tüzüğü, belirli amaçlar için belirli yabancı türlerin kullanımının
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yetkilendirilmesine ilişkin kuralları tesis eder. Bu belirli türlerin kullanımı, bu Tüzük’ün
yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda bahsi geçen tasarruflar kapsamında yetkilendirilmiştir.
Yasal mevzuatın tutarlı olmasını temin etmek amacıyla bu amaçlar ile kullanılan türler bu
Tüzük’ün kapsamından hariç tutulmalıdır.
(10) İstilacı yabancı türler sayıca çok olduğu için Birlik’in ilgi alanına giren istilacı yabancı
türlerin alt kümelerine hitap etmenin önceliklendirilmesi önemlidir. Bu sebeple, bu şekildeki
Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin listesi (“Birlik listesi”) oluşturulmalı ve
düzenli olarak güncellenmelidir. Etkilenen Üye Devletlerde neden olduğu zarar, henüz
etkilenmeyen veya etkilenme olasılığı çok düşük olan Üye Devletler de dâhil olmak üzere,
Birlik için geçerli olan özel tedbirlerin kabul edilmesini haklı kılacaksa, istilacı bir yabancı
türün Birlik ilgi alanına girdiği düşünülmelidir. Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı
türlerin teşhisinin orantılı olmasını sağlamak üzere, Birlik listesi kademeli olarak
oluşturulmalı ve güncellenmeli ve de Birlik listesi, bu listeye dâhil edilmesi durumunda
olumsuz etkileri düşük bir maliyetle olacak şekilde etkin olarak önlenecek, en aza indirilecek
veya azaltılacak türlere odaklanılmalıdır. Aynı taksonomik grup içinde yer alan türler,
genellikle benzer ekolojik gereksinimlere sahip olduğundan ve benzer riskler
taşıyabildiğinden, uygun olduğu takdirde taksonomik tür gruplarının Birlik listesine dâhil
edilmesine müsaade edilmelidir.
(11) Birlik listesine dâhil etme kriterleri bu Tüzük’ün uygulanmasındaki asıl araçlardır.
Kaynakların etkili kullanımını temin etmek amacıyla bu kriterler, hâlihazırda bilinen en
belirgin olumsuz etki oluşturan muhtemel istilacı yabancı türlerin listelenmesini garanti
altına almalıdır. Komisyon, bu Tüzük ile oluşturulan komiteye, bu Tüzük’ün yürürlüğe
girdiği tarihi takiben bir yıl içinde bahsi geçen kriterlere dayanan bir Birlik listesi teklifi
sunmalıdır. Birlik listesini teklif ederken, Komisyon, bu kriterlerin nasıl dikkate alındığına
dair komiteyi bilgilendirmelidir. Kriterler, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) türler
üzerindeki ticaret kısıtlamalarına ilişkin ilgili Anlaşmaları kapsamındaki ilgili hükümler
uyarınca bir risk değerlendirmesi içermelidir.
(12) Herhangi bir Üye Devlet için oluşacak aşırı ya da orantısız maliyetten kaçınmak ve bu
Tüzük dolayısı ile Birlik eyleminin katma değerini gözetmek amacıyla, Birlik listesini ve onu
izleyen önlemleri teklif ederken, Komisyon Üye Devlet için uygulama maliyetlerini,
eylemsizlik maliyetlerini, maliyet verimliliği ve sosyo-ekonomik boyutları dikkate almalıdır.
Bu bağlamda Birlik listesine dâhil edilecek istilacı yabancı türlerin seçiminde, bu Tüzük’ün
hedeflerinden ödün vermeksizin yaygın bir şekilde kullanılan ve bir Üye Devlete anlamlı
sosyal ve ekonomik fayda sağlayan türlere özel ihtimam gösterilmelidir.
(13) DTÖ’nün ilgili Anlaşmaları kapsamında yer alan kurallar ile uyumluluğu ve bu Tüzük’ün
tutarlı olarak uygulanmasını sürdürmek üzere, risk değerlendirmesini gerçekleştirmek için
ortak kriterler oluşturulmalıdır. Uygun olduğu yerlerde, bu kriterler mevcut ulusal ve
uluslararası standartlara dayanmalı ve eylemleri daha fazla gerekçelendirebilmek amacıyla
türlerin karakteristiği, Birlik’e girişinin riski ve biçimleri, türlerin olumsuz sosyal, ekonomik
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ve biyoçeşitlilik etkileri, muhtemel kullanım faydaları, olumsuz etkiye karşı alınacak azaltım
maliyetleri boyutları ile birlikte Birlik için önemini gösterir muhtemel çevresel, sosyal ve
ekonomik hasar maliyetleri gibi farklı bakış açılarını kapsamalıdır. Sistemi sürekli şekilde
geliştirebilmek ve edinilen deneyimlerin üzerine eklemek için, genel yaklaşım 1 Haziran
2021 itibarıyla değerlendirilmelidir.
(14) Bazı istilacı yabancı türler (AT) 338/97 sayılı Konsey Tüzüğü’nün B Ekinde yer almaktadır
ve istilacı karakterleri tespit edildiğinden ve Birlik’e girişleri doğal türler üzerinde olumsuz
etki oluşturacağından Birlik’e ithalleri yasaklanmıştır. Bu türler şunlardır: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus,
Sciurus niger, Chrysemys picta ve Trachemys scripta elegans. İstilacı yabancı türler
hakkında Birlik seviyesinde uyumlu bir yasal mevzuat ve yeknesak kurallar sağlamak için bu
istilacı yabancı türlerin Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler olarak listelenmesi
öncelikli husus olarak ele alınmalıdır.
(15) Vakadan sonraki reaksiyondan ziyade, önleme genel itibariyle çevresel bağlamda daha arzu
edilir ve maliyet uygundur ve önceliklendirilmelidir. Bu sebeple öncelik, henüz Birlik’te
olmayan ya da istilanın erken safhalarında olan ve en büyük olumsuz etkiyi oluşturabilecek
istilacı yabancı türlerin listelenmesi olmalıdır. Yeni istilacı yabancı türler sürekli bir şekilde
Birlik’e giriş yapabileceği ve mevcutta bulunan yabancı türler yayılıp sahalarını
genişletebileceği için Birlik listesinin sürekli gözden geçirilip güncel tutulmasının
sağlanması gerekmektedir.
(16) Birlik’in büyük bir kısmında yaşayabilir popülasyon oluşturamayan aynı türlerden mustarip
Üye Devletler arasında bölgesel iş birliği oluşturulmalıdır. Birlik seviyesinde tedbirler ile bu
Tüzük’ün hedefleri daha iyi bir şekilde başarıldığında, söz konusu türler de Birlik listesine
dâhil edilebilirler.
(17) Bu Tüzük’ün hedeflerini takiben, merkezden en uzak bölgelerin belirgin durumlarını ve
özellikle de uzaklıklarını, tecrit durumlarını ve bunların biyoçeşitliliklerinin eşsizliklerini
dikkate almak uygundur. Bu sebeple, işbu Tüzük kapsamında yer alan Birlik ilgi alanına
giren istilacı yabancı türlere dair kısıtlayıcı ve önleyici önlemlere ilişkin gereklilikler,
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’da (ABİA) tanımlandığı üzere ve
2010/718/AB ile 2012/419/AB sayılı AB Zirvesi Kararları dikkate alınarak merkezden en
uzak bölgelerin özelliklerine göre uyarlanmalıdır.
(18) İstilacı yabancı türlerin beraberinde getirdiği riskler ve endişeler tüm Birlik’i etkileyen sınır
ötesi bir güçlük sunmaktadır. Bu sebeple, kasıtlı ya da ihmalle Birlik ilgi alanına giren
istilacı yabancı türleri Birlik’e getirme, üretme, büyütme, taşımasını yapma, alma, satma,
kullanma, takas etme, muhafaza etme ve salma hususlarında Birlik seviyesinde bir yasak
kabul edilmesi, iç pazarın çarpıklığını önlemek ve bir Üye Devlet’te yapılan işlemin başka
bir Üye Devlet’te eylemsizlikle zayıflatıldığı durumların önlenmesi için Birlik genelinde
erken ve tutarlı önlem alınmasını sağlamak amacıyla elzemdir.
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(19) Bilimsel araştırma ve ex-situ (saha dışı) koruma faaliyetlerini mümkün kılmak üzere, bu
faaliyetlere konu olan Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlere yönelik özel kuralların
sağlanması gerekmektedir. Bu faaliyetler, organizmaların kapalı tutulduğu kapalı
kuruluşlarda ve Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin kaçmasını veya yasadışı
olarak serbest bırakılmasını önlemek üzere gerekli tüm önlemler beraberinde yürütülmelidir.
Komisyon tarafından usulüne uygun olarak kamu yararını zorlayan istisnai durumlarda yetki
verildiğinde, bu kuralların ticari faaliyetler de dâhil olmak üzere diğer bazı faaliyetlere de
uygulanması mümkün olmalıdır. Bu kuralların uygulanmasında, ilgili Birlik hukuku
uyarınca, korunan türler ve habitatları üzerinde herhangi bir olumsuz etkiden kaçınılmasına
özellikle dikkat edilmelidir.
(20) Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı tür olarak tanınmamış yabancı türlerin Birlik sınırları
içinde görüldüğü ya da Birlik arazisinde tespit edildiği durumlar söz konusu olabilir. Bu
sebeple Üye Devletlere mevcut bilimsel veriler temelinde belirli acil durum önlemleri alma
yetkisi verilmelidir. Bu acil durum eylemleri Üye Devletlere, özellikle Birlik ilgi alanına
giren istilacı yabancı türler olarak tanınanlara olan yaklaşımla ilgili DTÖ anlaşmalarının
ilgili hükümleri uyarınca bu istilacı yabancı türlerin teşkil ettiği mevcut riskleri
değerlendirirken, istilacı yabancı türlerin teşkil edebileceği kendi ülkelerine giriş yapma,
yerleşik hale gelme ve yayılma risklerine karşı acil eyleme geçme imkânı sunacaktır.
DTÖ'nün ilgili Anlaşmalarının hükümlerine uymak için Birlik düzeyinde acil durum
önlemleri alınması ihtimali durumundaki önlemler ile ulusal acil durum önlemlerinin
birleştirilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca, Birlik düzeyindeki acil durum önlemleri, Birlik’e,
ihtiyatlılık ilkesine uygun olarak yeni bir istilacı yabancı türün girmesi veya yakın bir tehlike
arz etmesi durumunda derhal harekete geçecek bir mekanizma sağlayacaktır.
(21) İstilacı yabancı türlerin büyük bir kısmı Birlik’e kasıtsız olarak giriş yapmaktadır. Bu
yüzden de kasıtsız giriş geliş yollarının daha etkili bir şekilde yönetilmesi elzemdir. Bu
alandaki eylem, görece olarak alandaki kısıtlı deneyim sebebi ile kademeli olmalıdır. Eylem,
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Gemilerin Biyolojik Kirliliğinin Kontrolü ve Yönetimi
Yönergeleri tarafından önerilen eylemler gibi gönüllü ve zorunlu önlemleri içermelidir. 2004
yılında kabul edilen Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında
Uluslararası Sözleşme ile oluşturulan tedbirler de dâhil olmak üzere, eylem, Birlik ve Üye
Devletlerde belirli yolların idaresinde edinilen deneyime dayanmalıdır. Aynı şekilde,
Komisyon, Üye Devletleri bu Sözleşme’nin onaylanmasının uygun bulunmasına teşvik
etmek için tüm uygun adımları atmalıdır.
(22) İstilacı yabancı türlerin teşkil ettiği problemlere hitap edecek yeterli bilgi temelini
oluşturmak için, Üye Devletlerin bu türlerin araştırılmasını, izlenmesini ve gözetimini
üstlenmesi önemlidir. İzleme sistemleri, yeni istilacı yabancı türlerin erken tespitinde ve
hâlihazırda yerleşik halde olan türlerin dağılımının belirlenmesinde en uygun araç
olduğundan, bu sistemler hem odaklı hem de genel izlemeyi kapsamalı ve de bölgesel ve
yerel topluluklar da dâhil farklı sektörlerin ve paydaşların dahlinden faydalanmalıdır.
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Gözetleme sistemleri, Birlik’in herhangi bir yerinde olabilecek herhangi bir yeni istilacı
yabancı tür için sürekli dikkat kesilmeli ve Birlik seviyesinde etkili ve tam bir resim ortaya
koyma amacı gütmelidir. Etkililik ve maliyet verimlilik açısından, Birlik dahilinde
hâlihazırda kurulmuş var olan gümrük kontrol, gözetim ve izleme sistemleri, özellikle de
92/43/AET, 2000/60/AT, 2008/56/AT ve 2009/147/AT sayılı Direktiflerde belirlenenler
uygulanmalıdır.
(23) İstilacı yabancı türlerin kasıtlı girişlerinin engellenmesi amacıyla hayvanlar ve bitkiler
üzerinde resmi kontroller yürütülmelidir. Canlı hayvanların ve bitkilerin Birlik’e girişi
yalnızca (AT) 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, 91/496/AET ve
97/78/AT sayılı Konsey Direktifleri uyarınca sınır kontrol birlikleri üzerinden ya da
2000/29/AT sayılı Direktif uyarınca giriş noktalarından gerçekleşmelidir. Gümrük
kontrollerinde paralel sistemlerin oluşturulmasının önlenmesi ve etkinliğin elde edilmesi
amacıyla, yetkili makamlar, ilk gümrük kontrol biriminde ya da giriş noktasında bu türlerin
Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler olup olmadığını doğrulamalıdır.
(24) İstilacı yabancı bir türün giriş yapmasından sonra, onların yerleşik hale gelmesini ve
yayılmasını engellemek amacıyla erken tespit ve hızlı imha önlemleri elzemdir. En etkili ve
düşük maliyetli yanıt genellikle örnek sayısı hala kısıtlı seviyedeyken popülasyonun
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde imha edilmesidir. İmhanın uygulanabilir olmadığı ya da
imhanın maliyetinin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların üzerine çıktığı
durumlarda sınırlandırma ve kontrol önlemleri uygulanabilir. Yönetim tedbirleri çevresel etki
ile orantılı olmalıdır ve bahse konu Üye Devlet’in biyocoğrafya ve iklimsel koşullarını
dikkate almalıdır.
(25) Yönetim tedbirleri çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınırken insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkilerden de kaçınmalıdır. Bazı istilacı yabancı hayvan türlerinin imha
edilmesi ve yönetilmesi her ne kadar bazı durumlarda gerekli olsa da mevcut olan en iyi
teknik yolların kullanılmasına rağmen bile hayvanlarda ağrı, stres, korku ya da çeşitli
acıları tetikleyebilir. Bu sebeple, İstilacı yabancı türlerin imha, kontrol ve sınırlandırma
sürecinde yer alacak Üye Devletler ve işletmeci, süreç esnasında hayvanlar için
kaçınılabilir ağrı, stres ve acıyı önlemek amacıyla gerekli önlemleri almalıdırlar ve bunu
yaparken Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafınca geliştirilen Hayvan Refahına İlişkin
Kılavuz İlkeler gibi alandaki en iyi uygulamalar mümkün mertebe dikkate alınmalıdır.
Öldürücü olmayan yöntemler değerlendirilmeli ve hayata geçirilen eylemler hedef
alınmayan türler üzerindeki etkiyi asgari düzeye indirmelidir.
(26) İstilacı yabancı türler genel itibariyle ekosistemlerde hasara yol açarlar ve bu ekosistemlerin
dayanıklılığını azaltırlar. Bu sebeple, istilalara karşı ekosistemlerin dayanıklılığını
güçlendirmek, sebep olunan hasarın restorasyonu ve 92/43/AET ve 2009/147/AT sayılı
Direktifler uyarınca türlerin ve onların habitatlarının korunma durumunun, 2000/60/AT
sayılı Direktif uyarınca karasal iç yer üstü suları, geçiş suları, kıyı suları ve yeraltı sularının
ekolojik durumlarının ve 2008/56/AT sayılı Direktif uyarınca deniz sularının ekolojik
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durumunun korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekildeki restorasyon
tedbirlerinin maliyeti kirleten öder ilkesi uyarınca giderilmelidir.
(27) Bu Tüzük’ün etkili uygulanmasına katkıda bulunmak için özellikle komşu ülkeler ile olmak
üzere sınır ötesi iş birliği ve özellikle Birlik’in aynı biyocoğrafya bölgelerinde bulunanlar
olmakla birlikte Üye Devletler arası eş güdüm geliştirilmelidir.
(28) İstilacı yabancı türlere özel bir sistem, Birlik’teki yabancı türler hakkındaki mevcut bilgileri
toplayan ve türlerin varlığı, yayılımları, ekolojileri, istila geçmişi ve politika ile yönetim
kararlarını destekleyecek ve en iyi uygulamaların paylaşılmasına müsaade edecek gerekli
tüm diğer bilgiler hakkında bilgiye erişim sağlayan merkezi bir bilgi sistemi ile
desteklenmelidir.
(29) 2003/35/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, çevre konulu kararlarda
kamuya danışılması için bir çerçeve oluşturmuştur. İstilacı yabancı türler alanındaki
eylemlerin tanımlanması hususunda etkili kamusal katılım, kamunun görüşlerini ifade
etmesini ve karar vericilerin de kararları ile ilişkili olabilecek görüşleri ve endişeleri dikkate
almasını sağlamalıdır. Bu, karar verme sürecinin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını
artırmalı, kamunun çevre konularındaki farkındalığına katkı sağlamalı ve alınan kararları
desteklemelidir.
(30) İstilacı yabancı türlerin sebep olduğu problemlere değinmede yeterli bilgi temelinin
sağlanması için bilimsel topluluğun katılımı önemlidir. Özellikle Birlik listesinin
oluşturulması, risk değerlendirmesi, acil durum eylemleri ve hızlı imha önlemlerinin
oluşturulması ve güncellenmesinde olmak üzere bu Tüzük’ün uygulanmasına ilişkin bilimsel
konularda tavsiye sağlaması için buna adanmış bir bilimsel forum oluşturulmalıdır.
(31) Bu Tüzük’ün uygulanmasında yeknesak koşulların teşkil edilmesi amacıyla, Birlik listesinin
kabul edilmesi ve güncellenmesi, izinlerde kanıt olarak değerlendirilecek belgelerin formatı,
Birlik seviyesinde acil durum önlemlerinin kabul edilmesi, güçlendirilmiş bölgesel iş birliği
durumunda ilgili Üye Devletlerin belirli hükümleri uygulama gerekliliği, imha önlemlerinin
uygulanmamasının Üye Devletler tarafından reddedilmesi ve Komisyona yapılacak
raporlamanın teknik formatları hususlarında Komisyona uygulama yetkileri verilmelidir. Bu
yetkiler, (AB) 182/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü uyarınca
kullanılmalıdır.
(32) Çevresel alandaki en son bilimsel gelişmeleri dikkate almak amacıyla, ABİA’nın 290.
maddesi uyarınca, istilacı yabancı türlerin yaşayabilir popülasyonlara ulaşma ve yayılma
becerisinin ve risk değerlendirmesi için ortak unsurların belirlenmesinin nasıl yapılacağına
karar vermede tasarruf kabul etme yetkisi Komisyona devredilmelidir. Komisyonun hazırlık
çalışmaları sırasında uzman düzeyinde de dâhil olmak üzere uygun istişarelerde bulunması
özellikle önemlidir. Komisyon, yetki devrine dayanan tasarrufları hazırlarken ve
düzenlerken, ilgili belgelerin eş zamanlı, zamanında ve uygun bir şekilde Avrupa
Parlamentosu ve Konseye iletilmesini sağlamalıdır.
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(33) Bu Tüzük’e uyulmasını sağlamak amacıyla, Üye Devletlerin, ihlallerin mahiyeti ve
ciddiyetini, maliyetlerin tahsili ilkesini ve kirleten öder ilkesini dikkate alarak ihlaller için
etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar uygulamaları önemlidir.
(34) Bu Tüzük kapsamında alınan önlemler yoluyla Üye Devletler, yabancı türlerin sahipleri ya
da kullanıcıları ile birlikte bahse konu arazinin sahipleri ve kiracıları üzerinde de
yükümlülükler getirebilirler.
(35) Birlik listesine dâhil edilmiş türlere ait evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını, hayvanların
yaşamlarının sonuna kadar tutabilmeleri için üreme ya da kaçışı önleyecek tüm önlemlerin
yerine getirilmesi şartı ile geçiş tedbirleri sağlamak gereklidir.
(36) (AT)708/2007 sayılı Tüzük uyarınca yetki almış olanlar gibi meşru beklentileri olabilecek
ticari işletmecilerin, bu Tüzük’ün yürürlüğe girmesini müteakip Birlik’in ilgi alanına giren
istilacı yabancı türlerin stoklarını tüketmelerini sağlamak, iki yıl boyunca onları kesmelerine,
insanca itlaflarına, satmalarına veya gerektiğinde örnekleri araştırma veya saha dışı koruma
kuruluşlarına teslim etmelerine izin vermenin haklılığı ortaya konulur.
(37) Bu Tüzük’ün amaçları, yani, Birlik içinde istilacı yabancı türlerin giriş yapmasının ve
yayılmasının biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, asgari düzeye
indirilmesi ve azaltılması, Üye Devletler tarafından yeterli şekilde başarılamayabilir ancak
ölçek ve etkileri bağlamında Birlik düzeyinde daha iyi başarılabileceğinden, Birlik, Avrupa
Birliği Antlaşması'nın 5. maddesinde belirtilen katmanlı yetki ilkesine uygun olarak önlemler
alabilir. Orantılılık ilkesi uyarınca, söz konusu maddede belirtildiği gibi, bu Tüzük bu
hedeflere ulaşmak için gerekli olanın ötesine geçmez.
(38) Üye Devletlerin, istilacı yabancı türler için bu Tüzük’te belirlenmiş olanlardan daha katı
kuralları sürdürmeleri veya kabul etmeleri ve yine Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı
türler için bu Tüzük’te yer alanlar gibi hükümler uygulamaları mümkün olmalıdır. Böylesi
önlemler ABİA ile uyumlu olmalıdır ve Birlik hukuku uyarınca Komisyona bildirilmelidir,
İŞBU TÜZÜK’Ü KABUL ETMİŞTİR:
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BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Konu
Bu Tüzük hem kasıtlı hem de kasıtsız olarak istilacı yabancı türlerin Birlik içine giriş yapmasının
ve yayılımının biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, asgari düzeye indirilmesi
ve azaltılması için kuralları belirler.
Madde 2
Kapsam
1. Bu Tüzük tüm istilacı yabancı türler için uygulanır.
2. Bu Tüzük aşağıdakiler için uygulanmaz:
(a) insan müdahalesi olmadan, değişen ekolojik koşullar ve iklim değişikliğine yanıt olarak kendi doğal
yayılımını değiştiren türler;
(b) 2001/18/AT sayılı Direktif’in 2. maddesinin 2. bendinde tanımlandığı üzere genetiği değiştirilmiş
organizmalar;
(c) hayvan hastalıklarına yol açan patojenler; bu Tüzük’ün amacı doğrultusunda hayvan hastalığı,
hayvanlara veya insanlara bulaşabilen bir veya daha fazla patojenin neden olduğu hayvanlarda
enfeksiyonların ve enfestasyonların meydana gelmesidir;
▼M1
(d) (AB) 2016/2031 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 5(2) maddesi ya da 32(3)
maddesi uyarınca listelenen ya da 30(1) maddesi uyarınca önleme tabi olan bitki zararlıları;
▼B
(e) su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılması durumunda (AT) 708/2007 sayılı Tüzük’ün IV. Ekinde
listelenen türler;
(f) (AT) 1107/2009 sayılı Tüzük uyarınca halihazırda yetkilendirilmiş veya değerlendirmesi devam
eden bitki koruma ürünlerinde kullanılmak üzere üretilen veya ithal edilen mikroorganizmalar;
veya
(g) (AB)528/2012 sayılı Tüzük kapsamında halihazırda yetkilendirilmiş olan veya değerlendirmesi
devam eden biyosidal ürünlerde kullanılmak üzere üretilen veya ithal edilen mikroorganizmalar.
Madde 3
Tanımlar
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Bu Tüzük’ün amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar uygulanır:
(1) “yabancı türler”, doğal yayılışlarının dışına giriş yapmış olan tür, alt-tür veya daha alt taksonlardaki
hayvan, bitki, mantar veya mikroorganizmaların canlı bireyleridir; bu, türlerin herhangi bir
parçasını, eşey hücrelerini, tohumlarını, yumurtalarını veya propagüllerini ve de hayatta kalıp
üreyebilen melezlerini, varyetelerini ve soylarını kapsar.
(2)”'istilacı yabancı türler”, giriş yapmasının veya yayılmasının biyoçeşitliliği ve ilgili ekosistem
hizmetlerini tehdit ettiği veya olumsuz etkilediği tespit edilen bir yabancı türdür.
(3) ”Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler”, 4(3) maddesi uyarınca Birlik düzeyinde uyumlu
eylem gerektirecek şekilde olumsuz etkileri kabul edilen bir istilacı yabancı türdür.
(4) “Üye Devlet ilgi alanına giren istilacı yabancı türler”, Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler
haricinde kalan ve bir Üye Devlet’in bilimsel kanıtlar temelinde salınması ya da yayılması ile
tam olarak belirlenmese bile kendi sınırlarında ya da bir kısmındaki olumsuz etkisinin söz
konusu Üye Devlet için eylem gerektireceği istilacı yabancı bir türdür.
(5) “biyoçeşitlilik”, karasal, denizel ve diğer sucul ekosistemler ve parçası oldukları ekolojik
kompleksler dâhil olmak üzere tüm kaynaklardaki canlı organizmalar arasındaki çeşitliliktir; bu
türlerin kendi içerisindeki türler ve ekosistemler arasındaki çeşitliliği içerir.
(6) “ekosistem hizmetleri” ekosistemlerin doğrudan ya da dolaylı olarak insan refahına katkılarıdır.
(7) “giriş yapma” insan müdahalesi sonucu bir türün kendi doğal yayılışı dışındaki hareketidir.
(8) “araştırma” istilacı yabancı türlerin yalnızca istilacı olmayan türler olarak üremelerini sağlamak
amacıyla düzenlenen şartlar altında, istilacı yabancı türlere dair yeni bilimsel bulgular elde etmek
ya da bunların yeni ürünlerini geliştirmek üzere, istilacı yabancı türün teşhisinin erken evrelerini,
türleri istilacı yapan özellikler haricindeki genetik özelliklerinin karakterizasyonu ve izolasyonu
dâhil, gerçekleştirilen tanımlayıcı ve deneysel çalışmadır.
(9) “kapalı tutma”, bir organizmanın kaçmasının veya yayılmasının mümkün olmadığı kapalı tesislerde
tutulmasıdır.
(10) “saha dışı koruma” biyolojik çeşitliliğin bileşenlerinin kendi doğal habitatları dışında korunmasıdır.
(11) “geliş yolları” istilacı yabancı türlerin girişlerinin ve yayılmalarının rotaları ve mekanizmalarıdır.
(12) “erken tespit” geniş yayılımlı olmasından önce istilacı yabancı türlerin bir örneğinin ya da
örneklerinin varlığının teyit edilmesidir.
(13) “imha etme” ölümcül ya da ölümcül olmayan yollarla istilacı yabancı türlerin popülasyonunun
tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılmasıdır.
(14) “popülasyon kontrolü” türleri ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı durumlarda istilacı yabancı
türlerin istila kapasitesini ve biyoçeşitlilik ile ilgili ekosistem hizmetleri, insan sağlığı ya da
ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini asgari düzeye indirirken ve hedeflenmeyen türler
üzerindeki etkiyi minimize ederken bireylerin sayısını mümkün olduğunca az tutma amacıyla
istilacı yabancı türlerin popülasyonuna ve habitatlarına uygulanan herhangi bir ölümcül ya da
ölümcül olmayan eylemdir.
(15) “sınırlandırma” istilacı yabancı tür popülasyonlarının istila ettikleri alanın ötesine dağılması ya da
yayılması riskini engeller oluşturarak minimize etmeyi amaçlayan herhangi bir eylemdir.
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(16) “geniş yayılımlı” popülasyonunun doğallaşma aşamasının ötesine geçip kendi kendini sürdürdüğü
ve hayatta kalabileceği ve üreyebileceği potansiyel yayılış alanının büyük bir bölümünü kolonize
etmek üzere yayılmış olduğu bir istilacı yabancı türdür.
(17) “yönetim” hedeflenmeyen türler ve onların habitatları üzerindeki etkisini minimize ederken bir
istilacı yabancı tür popülasyonunun imhası, kontrolü ya da sınırlandırma amacı ile hayata
geçirilen ölümcül ya da ölümcül olmayan eylemlerdir.
Madde 4
Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler listesi
1. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla bu maddenin 3. paragrafında belirtilen kriterlere
dayanarak, Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin bir listesini (“Birlik listesi”) kabul
eder. Bu uygulama tasarrufları 27(2) maddesinde atıfta bulunulan inceleme usulü uyarınca kabul
edilir. Taslak uygulama tasarrufları 2 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 27(1) maddesinde atıfta
bulunulan Komiteye sunulur.
2. Komisyon, en az her altı yılda bir Birlik listesini kapsamlı bir biçimde gözden geçirir ve aynı
zamanda uygun görüldüğü şekilde 1. paragrafta atıfta bulunulan usule uygun şekilde:
(a) yeni istilacı yabancı türlerin eklenmesi;
(b) 3. paragrafta yer alan kriterlerden birini ya da birden fazlasını artık karşılamayan
listelenmiş türlerin çıkarılması
durumunda günceller.
3. İstilacı yabancı türler yalnızca aşağıda belirtilen kriterlerin tamamını karşılaması durumunda
Birlik listesine dâhil edilir:
(a) mevcut bilimsel kanıta dayanarak, merkezden en uzak bölgeler hariç Birlik sınırları
içinde yabancı tür oldukları tespit edilir;
(b) mevcut bilimsel kanıta dayanarak, merkezden en uzak bölgeler hariç, hâlihazırdaki
koşullarda ve öngörülen iklim değişikliği koşullarında ikiden fazla Üye Devlet
tarafından paylaşılan bir biyocoğrafya bölgesinde veya bir deniz alt-bölgesinde
yaşayabilir bir popülasyon oluşturmaya, çevrede yayılmaya ve yaşamaya elverişli
oldukları tespit edilir;
(c) mevcut bilimsel kanıta dayanarak, biyoçeşitlilik ya da ilgili ekosistem hizmetleri
üzerinde önemli olumsuz etki oluşturması muhtemeldir ve insan sağlığı ya da
ekonomi üzerinde de olumsuz etki oluşturabilir;
(d) 5(1) maddesi uyarınca yapılan bir risk değerlendirmesi ile Birlik düzeyinde uyumlu
eylemlerin, bunların giriş yapmasını, yerleşik hale gelmesini veya yayılmasını
önlemek için gerekli olduğu gösterilir;
(e) Birlik listesine dâhil edilmelerinin etkili bir şekilde onların olumsuz etkilerini
önleyeceği, asgari düzeye indireceği ya da azaltacağı muhtemeldir.
4. Üye Devletler, istilacı yabancı türlerin Birlik listesine dâhil edilmesi için Komisyona
taleplerini iletebilirler. Bu talepler aşağıdakilerin tamamını içerir:
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(a) türlerin ismi;
(b) 5(1) maddesi uyarınca yapılmış bir risk değerlendirmesi;
(c) Bu maddenin 3. paragrafında belirtilen kriterlerin karşılandığına dair kanıt.
5. Birlik listesi uygun olan yerlerde istilacı yabancı türlerin genellikle ilişkili olduğu eşyalara, bu
Tüzük’ün 15. maddesi uyarınca resmi kontrollere tabi tutulacak eşya kategorilerini belirterek
(AET) 2658/87 sayılı Konsey Tüzüğü ile öngörülen Kombine Nomenklatür kodlarına referans
sağlar.
6. Birlik listesini kabul ederken ya da güncellerken, Komisyon, Üye Devletlere olan maliyet,
eylemsizlik maliyeti, maliyet verimlilik ve sosyo-ekonomik açılardan değerlendirmeler
beraberinde 3. paragrafta yer alan kriterleri uygular. Birlik listesi bir öncelik olarak aşağıda
belirtilen istilacı yabancı türleri içerir:
(a) Birlikte hâlihazırda mevcut olmayan ya da istilanın erken evrelerinde olan ve önemli
olumsuz etkisi olma ihtimali yüksek olanlar;
(b) Birlikte hâlihazırda yerleşik halde olan ve en fazla önemli olumsuz etki sahibi olanlar.
7. Birlik listesi teklif edilirken, Komisyon, bu Tüzük’ün hedeflerine Birlik düzeyinde alınacak
tedbirlerle daha iyi ulaşılacağının da gerekçelendirmesini yapar.
Madde 5
Risk Değerlendirmesi
1. 4. maddenin amaçları doğrultusunda, risk değerlendirmesi aşağıdaki unsurları göz önünde
tutarak istilacı yabancı türün mevcut ve muhtemel yayılışlarına ilişkin olarak yapılır:
(a) türlerin taksonomik kimliği, geçmişi ile doğal ve muhtemel yayılışları;
(b) üremesi ve yayılması için gerekli çevresel koşulların mevcut olup olmadığının
değerlendirilmesi dâhil istilacı yabancı türün üreme ve yayılma örüntülerinin ve
dinamiklerinin bir tanımı;
(c) türün genel olarak ilişkili olduğu emtialar da dâhil olmak üzere, türlerin kasıtlı ve
kasıtsız potansiyel giriş ve yayılma geliş yollarının tanımı;
(d) mevcut şartlarda ve öngörülebilir iklim değişikliği koşullarında ilgili biyocoğrafya
bölgelerinde giriş, yerleşik hale gelme ve yayılma riskinin kapsamlı bir
değerlendirmesi;
(e) türlerin Birlik içerisinde ya da yoksa komşu ülkelerde mi mevcut olduğu da dâhil
olmak üzere türlerin mevcut dağılımının bir açıklaması ve gelecekteki muhtemel
dağılımının bir projeksiyonu;
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(f) yerli türler, korunan alanlar, tehlikedeki habitatlar, insan sağlığı, güvenliği ve
ekonomiyi de içerecek şekilde biyoçeşitlilik ve ilgili ekosistem hizmetlerine olan
olumsuz etkilerinin ve gelecekteki muhtemel etkilerin de dâhil edilerek mevcut
bilimsel veriler ışığında açıklanması;
(g) muhtemel zararın maliyetinin değerlendirmesi;
(h) türler için bilinen kullanımların ve bu kullanımlardan kaynaklanan sosyal ve ekonomik
faydaların tanımı.
2. Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin listesi için tür teklif ederken, Komisyon, 1.
paragrafta atıfta bulunulan risk değerlendirmesini yapar.
Bir Üye Devlet Birlik listesine dâhil edilmesi için bir teklif sunarken, 1. paragrafta atıfta
bulunulan risk değerlendirmesini yapmakla yükümlüdür. Gerekli olduğu hallerde Komisyon, Üye
Devletlere, Avrupa’yı ilgilendiren boyutlarıyla ilgili olduğu sürece bu tür risk
değerlendirmelerinin geliştirilmesinde yardımcı olabilir.
3. Komisyon, 4(3) maddesinin (b) bendinin amaçları doğrultusunda kabul edilebilir kanıt
türlerini daha ayrıntılı bir şekilde belirtmek ve bu maddenin 1. paragrafının (a) ila (h) bentlerinin
uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi sağlamak için 29. madde uyarınca yetki devrine dayanan
tasarrufların kabulü için yetkilendirilir. Detaylı tanım, ilgili ulusal ve uluslararası standartları
dikkate almak suretiyle risk değerlendirmesinde uygulanacak yöntemi ve biyoçeşitlilik ya da
ilgili ekosistem hizmetleri ve beraberinde olumsuz etkinin ağırlaştırıcı faktör olarak düşünüldüğü
insan sağlığı ya da ekonomi üzerindeki anlamlı olumsuz etki ile ilişkili ya da olumsuz etkiye yol
açması muhtemel istilacı yabancı türlerin önceliklendirilmesi ihtiyacını muhteva eder.
Komisyonun bu yetki devrine dayanan tasarrufları kabul etmeden önce olağan uygulamalarını
izlemesi ve Üye Devletlerin uzmanları da dâhil olmak üzere uzmanlarla istişarelerde bulunması
özellikle önemlidir.

Madde 6
Merkezden en uzak bölgeler için hükümler
1. Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler, merkezden en uzak bölgelerde 7. madde ya da
13 ila 20. maddelere tabi değildir.
2. 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla, her bir merkezden en uzak bölgesi olan Üye Devlet, bu
bölgelere danışarak ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin listesini bu bölgelerin her biri için
kabul eder.
3. Bu maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan listelere istilacı yabancı türlerin dâhil edilmesi
ilişkin olarak Üye Devletler, uygun olduğu takdirde ilgili merkezden en uzak bölgeler içinde 7 ila
9, 13 ila 17 ve 19 ve 20. maddelerde belirtilen önlemleri uygulayabilirler. Bu önlemler ABİA ile
uyumludur ve Birlik hukuku uyarınca Komisyona bildirilir.
4. Üye Devletler, 2. paragrafta atıfta bulunulan listeleri ve bu listelere yapılacak herhangi bir
güncellemeyi gecikmeksizin Komisyona bildirirler ve diğer Üye Devletleri haberdar ederler.
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BÖLÜM II
ÖNLEME
Madde 7
Kısıtlamalar
1. Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler kasıtlı bir şekilde;
(a) gümrük denetimi altında transit şekilde de dâhil olmak üzere Birlik sınırlarına
getirilemez;
(b) kapalı tutma da dâhil tutulamaz;
(c) kapalı tutma da dâhil beslenemez;
(d) imha bağlamında yer alan özel tesislere taşınması hariç olacak şekilde Birlik içine,
Birlik içinden dışarıya ya da Birlik içerisinde taşınamaz;
(e) pazara sürülemez;
(f) kullanılamaz ya da takas edilemez;
(g) kapalı tutma da dâhil üremesine, büyümesine ya da yetiştirilmesine izin verilemez; ya
da
(h) çevreye salınamaz.
2. Üye Devletler, uygun olan durumlarda, ağır ihmal sebebiyle de dâhil olmak üzere Birlik ilgi
alanına giren yabancı istilacı türlerin kasıtsız giriş yapmasını ya da yayılmasını önlemek
amacıyla gerekli tüm adımları atarlar.
Madde 8
İzinler
1. 7(1) maddesinin (a), (b), (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen kısıtlamalara istisna olarak
ve bu maddenin 2. paragrafına tabi olarak, Üye Devletler, kuruluşların Birlik ilgi alanına giren
istilacı yabancı türler üzerinde araştırma yapmalarına veya saha dışı korumaya müsaade eden bir
izin sistemi kurarlar. Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerden türetilen ürünlerin
kullanımının insan sağlığını geliştirmek amacıyla kaçınılmaz olduğu durumlarda, Üye Devletler
ayrıca bilimsel üretim ve buna müteakip tıbbi kullanımı da izin sistemlerine dâhil edebilirler.
2. Üye Devletler, aşağıda yer alan koşulların tamamını karşılayan kapalı tutma dâhilinde
gerçekleştirilen faaliyetler için 1. paragrafta atıfta bulunulan izinlerin verilmesi için kendi yetkili
makamlarını yetkilendirirler:
(a) Birlik ilgi alanına giren yabancı istilacı türler 3. paragraf uyarınca kapalı muhafazada
tutulmakta ve kullanılmaktadır;
(b) faaliyet yetkili makamlarca belirlenen uygun nitelikli personel tarafından yürütülür;
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(c) izin ile oluşturulduğu üzere, kapalı tutmaya ve kapalı tutmadan dışarı taşıma işlemi
istilacı yabancı türün kaçmasını ortadan kaldıracak şekilde yapılır;
(d) Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin hayvan olması durumunda, kaçınılabilir
ağrı, stres ya da acıya yol açmayan yöntemlerin kullanılması yoluyla bu hayvanlar
uygun olduğunda işaretlenir ya da başkaca etkili bir yolla teşhis edilir;
(e) kaçma ya da yayılma ya da ortadan kaldırma riski, türlerin , biyolojisi ve dağılma
yöntemleri, öngörülen faaliyetler ve öngörülen kapalı tutma, çevre ile etkileşim ve
diğer ilgili faktörler dikkate alınmak suretiyle etkili bir şekilde yönetilir;
(f) olası bir kaçma veya yayılmayı kapsayan sürekli bir izleme sistemi ve imha planını da
içeren acil durum planı, başvuru sahibi tarafından hazırlanır. Acil durum planı yetkili
makam tarafından onaylanır. Bir kaçma ya da yayılma meydana gelirse, acil durum
planı derhal uygulanır ve izin geçici veya kalıcı olarak geri çekilebilir.
1. paragrafta atıfta bulunulan izin, kapalı tutma kapasitesini aşmayacak sayıdaki istilacı yabancı
tür ve örnekleri ile sınırlıdır. İlgili türlerin kaçma veya yayılma riskini azaltmak üzere gerekli
kısıtlamaları içerir. Birlik içinde tutulduğu, taşındığı ve Birlik içine getirildiği tüm zamanlarda
atıfta bulunduğu istilacı yabancı türlerin beraberinde olur.
3. Örneklerin aşağıda yer alan koşulları karşılama koşulu ile kapalı muhafazada tutulduğu
düşünülür:
(a) örnekler fiziksel olarak izole edilmiş ve kaçamaz ve yayılamaz durumda ya da tutulduğu yerde
yetkisiz kişilerce çıkarılamamaktadır;
(b) temizlik, atık yönetimi ve bakım protokolleri, hiçbir örneğin ya da üreyebilir kısmının
kaçamayacağını, yayılamayacağını ya da yetkisiz kişilerce çıkarılamayacağını garanti altına
almaktadır;
(c) örneklerin tutuldukları kapalı tutmalardan çıkarılması, bertarafı, ya da imhası ya da insancıl itlafı
kapalı tutmaların dışında üremeye ya da yayılmaya müsaade etmeyecek şekilde yapılmaktadır.
4. İzne başvururken, 2 ve 3. paragrafta belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğini yetkili
makamın değerlendirebilmesi için başvuru sahibi tüm ihtiyaç duyulan kanıtları sunar.
5. Biyoçeşitlilik ya da ilgili ekosistem hizmetlerinin yerine getirilmesinde olumsuz etkilerin eşlik
ettiği öngörülmeyen olaylar olması durumunda, verilen izni herhangi bir zamanda geçici ya da
kalıcı olarak geri çekmek için Üye Devletler kendi yetkili makamlarını yetkilendirirler. İznin geri
çekilmesi, bilimsel gerekçelerle ve bilimsel bilginin yetersiz olduğu durumlarda, ihtiyatlılık
ilkesine ve ulusal idari kurallara uygun olarak gerekçelendirilir.
6. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, bir Üye Devlet’in yetkili makamları tarafından
verilen izin için kanıt görevi gören belgenin biçimini kabul eder. Bu uygulama tasarrufları 27(2)
maddesinde atıfta bulunulan inceleme usulü uyarınca kabul edilir. Üye Devletler bu formatı izne
eşlik eden bir belge için kullanırlar.
7. Bu maddenin 1. paragrafı uyarınca verilen tüm izinler için, Üye Devletler gecikme olmaksızın
aşağıdakilerden en az birini kamuya açık hale getirirler:
(a) iznin verildiği Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin bilimsel ve yaygın isimleri;

This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey

Addressing of Invasive Alien Species threats in terrestrial areas and inland waters in Turkey
EuropeAid/139606/IH/SER/TR

(b) bahse konu örneklerin sayısı ya da hacmi;
(c) iznin verilme amacı; ve
(d) (AET) 2658/87 sayılı Tüzük ile sağlanan Kombine Nomenklatür kodları.
8. Üye Devletler, kuruluşların verilen izinlerde belirtilen koşullara uymasını sağlamak için
denetimlerin yetkili makamları tarafından yapılmasını sağlarlar.
Madde 9
Yetkilendirmeler
1. İstisnai durumlarda, sosyal veya ekonomik nitelikte olanlar da dahil olmak üzere, üstün kamu
yararı nedenlerinden dolayı, Üye Devletler, 8(1) maddesinde belirtilen faaliyetlerin dışında
kalanlar için, bu maddede yer alan usul uyarınca ve 8(2) ve (3) maddesinde öngörülen koşullara
bağlı olacak şekilde Komisyon yetkilendirmesine tabi olarak, kuruluşlara izin düzenleyebilirler.
2. Komisyon bir elektronik yetkilendirme sistemi kurar ve işletir ve başvurunun alınmasını
takiben 60 gün içerisinde başvurular hakkında karara varır.
3. Yetkilendirme için yapılan başvurular, 2. paragrafta atıfta bulunulan sistem kullanılarak Üye
Devletlere iletilir.
4. Yetkilendirme için yapılan başvuru aşağıdakileri içerir:
(a) isimleri ve adresleri de dahil olacak şekilde kuruluşun ya da kuruluşların gruplarının
detayları;
(b) yetkilendirme izni talep edilen Birlik ilgi alanına gire istilacı yabancı türlerin bilimsel
ve yaygın isimleri;
(c) (AET) 2658/87 sayılı Tüzük’te verildiği haliyle Kombine Nomenklatür kodları;
(d) bahse konu örneklerin sayısı ya da hacmi;
(e) talep edilen yetkilendirmenin sebepleri;
(f) Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin tutulacağı ve kullanılacağı kapalı tutma
tesislerinden kaçışın ya da yayılmanın mümkün olmadığını garanti altına alan
öngörülen önlemlerin ve aynı zamanda bahse konu türlerin taşınmasının gerekli
olması durumunda kaçmalarını ortadan kaldıracak koşulları sağlayan önlemlerin
detaylı bir tanımı;
(g) yetkilendirme talep edilen Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin kaçış riskinin
değerlendirmesi ve beraberinde eyleme geçirilecek risk azaltma önlemlerinin tanımı;
(h) uygulanması gerekli yerlerde imha planı da dahil olmak üzere, muhtemel bir kaçış ya
da yayılma durumunda uygulanacak planlanan izleme sisteminin ve acil durum
planının tanımı;
(i) bu kuruluşlara uygulanabilir ilgili ulusal kanunların tanımı.
5. Komisyon tarafından verilen yetkilendirmeler bahse konu Üye Devlet’in yetkili makamına
bildirir. Yetkilendirme, 4. paragrafın (a) bendine göre takip edilen başvuru usulünden bağımsız

This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey

Addressing of Invasive Alien Species threats in terrestrial areas and inland waters in Turkey
EuropeAid/139606/IH/SER/TR

olarak, münferit bir kuruluşa özgü olacaktır ve 4. paragrafta atıfta bulunulan bilgileri ve
yetkilendirmenin süresini içerir. Yetkilendirme ayrıca, yetkilendirmenin talep edildiği faaliyette
kuruluşta kullanılmak üzere ilave veya ikame örneklerin arzına yönelik hükümleri de içerir.
6. Komisyonun yetkilendirmesini takiben, yetkili makam bu Maddenin 1. paragrafında atıfta
bulunulan izni, 8(4) ilâ (8) maddesi uyarınca düzenleyebilir. İzin, Komisyon tarafından
düzenlenen yetkilendirmede yer alan tüm hükümleri içerir.
7. Komisyon, bu Tüzükte düzenlenen ilgili yükümlülüklere uyumsuzluk olması durumunda
yetkilendirme başvurusunu reddeder.
8. Komisyon, mümkün olan en kısa sürede, 7. paragraf uyarınca başvurunun reddine dair Üye
Devlet’i bilgilendirir ve redde dair nedeni belirtir.
Madde 10
Acil durum önlemleri
1. Bir Üye Devlet’in, Birlik listesinde bulunmayan ancak ön bilimsel kanıtlara dayanarak 4(3)
maddesindeki kriterleri karşılaması muhtemel olan bir istilacı yabancı türün sınırları içerisinde
var olduğuna dair kanıtı ya da sınırları içerisine girişine dair muhtemel riskin kanıtı olması
durumunda, 7(1) maddesinde yer alan kısıtlamaları da içerecek şekilde acil durum önlemlerini
derhal alabilir.
2. Kendi ulusal sınırları dâhilinde 7(1) maddesinin (a), (d) ya da (e) bentlerindeki uygulamaları
içeren acil durum önlemleri alan Üye Devlet, derhal, alınan önlemleri ve bu önlemleri
gerekçelendiren kanıtları Komisyona ve diğer tüm Üye Devletlere bildirir.
3. Bahse konu Üye Devlet, herhangi bir gecikme olmaksızın, mevcut teknik ve bilimsel veriler
eşliğinde acil durum önlemlerine tabi olan istilacı yabancı türler için 5. madde uyarınca, bu türün
Birlik listesine dâhil edilme bakış açısını da içerecek şekilde, acil durum önlemlerinin alındığı
tarihten itibaren 24 ay içinde bir risk değerlendirmesi yapar.
4. Komisyon bu maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan bir bildirim alırsa ya da Komisyonun
Birlik listesine dâhil edilmemiş ancak 4(3) maddesinde belirtilen kriterleri karşılama ihtimali
olan bir istilacı yabancı türün Birlik içinde olduğuna ya da Birlik’e girişine dair muhtemel riskin
kanıtları varsa, Komisyon, uygulama tasarrufları yoluyla, ön bilimsel kanıtlar temelinde bahse
konu türlerin kriterleri karşılama durumu ve 4(3) maddesinde yer alan kriterlerin karşılanma
ihtimalinin olduğuna kanaat getirdiği türlerin oluşturacağı riske yönelik olarak kısıtlı bir süre için
7(1) maddesinde belirlenen herhangi bir kısıtlamayı dahil ederek acil durum önlemlerinin
alınmasına karar verir. Bu uygulama tasarrufları 27(2) maddesinde atıfta bulunulan inceleme
süreci uyarınca kabul edilir.
5. Komisyon, 4. paragrafta atıfta bulunulan uygulama tasarrufunu kabul ettiğinde, Üye Devletler,
kendi aldıkları acil durum eylemlerini uygun olduğu durumda fesheder ya da tadil ederler.
6. Komisyon, istilacı yabancı türleri Birlik listesine dâhil ettiğinde, Üye Devletler de kendi acil
durum önlemlerini fesheder ya da tadil ederler.
7. Bu maddenin 3. paragrafı uyarınca yürütülen risk değerlendirmesini takiben, Komisyon Birlik
listesine istilacı yabancı türleri dâhil etmediğinde, Üye Devletler bu maddenin 1. paragrafını
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takiben alınan acil durum önlemlerini feshederler ve bu türleri 12(1) maddesi uyarınca Üye
Devlet ilgi alanına giren istilacı yabancı türler ulusal listesine ekleyebilirler ve 11. madde
uyarınca güçlendirilmiş bölgesel iş birliğini düşünebilirler.
Madde 11
Bölgesel ilgi dahilindeki istilacı yabancı türler ve Birlik Yerli Türleri
1. Üye Devletler, 12. madde uyarınca oluşturulmuş Üye Devlet ilgi alanına giren istilacı yabancı
türler ulusal listelerinden güçlendirilmiş bölgesel iş birliği gerektiren yerli ya da yerli olmayan
türleri belirleyebilirler.
2. Dâhil olan Üye Devletlerin talebi üzerine, Komisyon, 22(1) maddesi uyarınca söz konusu
dâhil olan Üye Devletler arasında işbirliği ve eş güdümü kolaylaştırmak için hareket eder.
Komisyon, gerektiğinde, bazı istilacı yabancı türlerin biyoçeşitlilik ve ilgili ekosistem hizmetleri
ile insan sağlığı ve ekonomi üzerindeki etkisine dayanarak ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü
gelişmiş bölgesel iş birliğinin gerekçesinin kapsamlı bir analiziyle doğrulanması şartıyla, talep
eden Üye Devletler, Komisyonun, uygulama tasarrufları vasıtasıyla, ilgili Üye Devletlerin gerekli
değişikliklerini kendi topraklarında veya topraklarının bir kısmında, durumun gereğine
uyarlanacak şekilde ve mümkün olduğunda, 13, 14 ve 16. madde, 18. maddede aksi hüküm
belirtmesine karşın 17. maddede, ve ayrıca 19 ve 20. maddeye uygun şekilde uygulanmasını
zorunlu tutar. Bu uygulama işlemleri Madde 27(2)’de atıfta bulunulan inceleme usulü uyarınca
kabul edilir.
3. Bir Üye Devlet’in yerli türü olan, bölgesel ilgi dahilindeki istilacı yabancı türler Üye
Devlet’in sınırları dahilinde Madde 3, 14, 16, 17, 19, 20 ve 24’e tabi olmaz. Bu türlerin yerli tür
olduğu Üye Devletler 13. madde uyarınca geliş yolları değerlendirilmesi gereken Üye Devletler
ile iş birliği yaparlar ve 22(1) maddesinde atıfta bulunulan usul uyarınca söz konusu türlerin daha
fazla yayılmaması için diğer Üye Devletlere de danışarak ilgili önlemleri alabilirler.
Madde 12
Üye Devlet ilgi alanına giren İstilacı Yabancı Türler
1. Üye Devletler, Üye Devlet ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin ulusal bir listesini
oluşturabilirler. Bahse konu istilacı yabancı türler için, Üye Devletler kendi sınırlarında, uygun
olduğunda 7, 8, 13 ilâ 17, 19 ve 20. maddede sağlananlar gibi önlemler uygulayabilirler. Bu
önlemler ABİA ile uyumlu olur ve Birlik hukuku uyarınca Komisyona bildirilmelidir.
2. Üye Devletler, Üye Devlet ilgi alanına giren istilacı yabancı türler ve 1. paragraf uyarınca
uygulanan önlemler hakkında Komisyonu ve diğer Üye Devletleri bilgilendirirler.
Madde 13
İstilacı yabancı türlerin geliş yolları hakkında eylem planları
1. Birlik listesinin kabul edilmesini takiben 18 ay içinde, Üye Devletler, en azından kendi
sınırları ve 2008/56/AT sayılı Direktif’in 3. maddesinin (1) bendinde tanımlandığı şekliyle deniz
suları içinde Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin kasıtsız olarak giriş ve yayılma geliş
yollarının kapsamlı analizini gerçekleştirirler ve türlerin hacmi ya da söz konusu geliş yolları
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üzerinden Birlik’e bu türlerin girişi ile oluşacak muhtemel hasar sebebi ile öncelikli eylem
gerektiren geliş yollarını (‘öncelikli geliş yollarını) belirlerler.
2. Birlik listesinin kabul edilmesini takip eden üç yıl içinde, her bir Üye Devlet, 1. paragraf
uyarınca belirlenmiş öncelikli geliş yollarına ilişkin en az bir eylem planı ya da eylem planları
dizisi oluşturur ve uygular. Eylem planları, eylemler için zaman çizelgeleri içerir ve kabul edilen
önlemleri tanımlar aynı zamanda uygulanabilir olduğu durumlar için öncelikli geliş yollarına
müdahale ve Birlik içindeki ya da Birlik içine kasıtsız olarak girebilecek ve yayılabilecek türlerin
önlenmesi için kabul edilecek gönüllü eylemleri ve iyi uygulamaların kurallarını tanımlar.
3. Üye Devletler, 22(1) maddesi uyarınca uygun olan bölgesel seviyede tek bir eylem planı ya da
eylem planı dizisi oluşturulması amacı ile işbirliğini temin ederler. Böylesi bölgesel eylemler
oluşturulmadığında, Üye Devletler kendi sınırları için eylem planlarını oluştururlar, uygularlar ve
bunu mümkün mertebe uygun ölçüde bölgesel seviyede eşgüdüm içinde yaparlar.
4. Bu maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan eylem planları özellikle de fayda- maliyet
analizlerine dayanan ve aşağıdaki amaçları güden önlemleri içerir:
(a) farkındalık yaratma;
(b) üçüncü ülkelerden istilacı yabancı türlerin taşınması ile başa çıkmak için alınan
önlemler de dâhil, eşyalara, emtialara, araçlara ve ekipmanlara istilacı yabancı
türlerin bulaşmasını asgari düzeye indirme;
(c) 15. madde uyarınca resmi kontroller haricinde Birlik sınırlarındaki kontrollerin
uygunluğunu temin etme.
5. 2. paragraf uyarınca hazırlanan eylem planları Komisyona gecikme olmaksızın iletilir. Üye
Devletler, kendi eylem planlarını en az her altı yılda bir gözden geçirirler ve Komisyona iletirler.
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BÖLÜM III
ERKEN TESPİT VE HIZLI İMHA
Madde 14
Gözetim Sistemi
1. Birlik listesinin kabul edilmesini takiben 18 ay içinde, Üye Devletler, Birlik ilgi alanına giren
istilacı yabancı türler için bir gözetim sistemi oluştururlar ya da istilacı yabancı türlerin Birlik
içine veya Birlik içinde yayılmasını önlemek için, araştırma, izleme ya da diğer usuller yoluyla
istilacı yabancı türlerin çevredeki varlığına dair verilerin toplanması ve kaydedilmesi için mevcut
sistemlerine bunu eklerler.
2. Bu maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan gözetim sistemi:
(a) hâlihazırda yerleşik halde olanlarla beraber yeni olan Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı
türlerin varlığını ve dağılımını tespit etmek için deniz karasuları dâhil Üye Devletlerin sınırlarını
kapsar;
(b) bir Üye Devlet’in sınırları dâhilindeki ya da topraklarının bir kısmındaki çevrede, daha öncesinde
varlığından habersiz olunan Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin görülmesini derhal
tespit etmek için yeterince dinamiktir;
(c) Birlik hukuku ya da uluslararası sözleşmeler kapsamında belirtilen, değerlendirme ve izleme için
ilgili hükümler üzerine oluşturulur, bunlarla uyumlu olacak ve bunların tekrarından kaçınılır
ayrıca 92/43/AET sayılı Direktif’in 11. maddesi, 2000/60/AT sayılı Direktif’in 8. maddesi ve
2008/56/AT sayılı Direktif’in 11. maddesinde belirtildiği üzere mevcut olan gözetim ve izleme
sistemlerince sağlanan bilgilerden faydalanır;
(d) mümkün olduğu ölçüde sınır ötesi etkileri ve sınır ötesi özellikleri dikkate alır.
Madde 15
Resmi Kontroller
1. 2 Ocak 2016 tarihine kadar, Üye Devletler, Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin
Birlik’e kasıtlı olarak girişini önlemek için gerekli resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere tam
işlevli yapılara sahip olacaktır. Bu resmi kontroller, 4(5) maddesi uyarınca, Birlik listesinde atıfta
bulunulan Kombine Nomenklatür kodları kapsamına giren eşya kategorileri için geçerlidir.
2. Yetkili makamlar, bu maddenin 1. paragrafında bahsi geçen eşyaların muntazam risk esaslı
kontrollerini şunları teyit ederek gerçekleştirir:
(a) Birlik listesinde değildir ya da
(b) 8. maddede atıfta bulunulan geçerli izin kapsamındadır.
3. Bu maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan, belge ve kimlik kontrolü ve gerektiğinde fiziki
kontroller, bu maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan eşyalar Birlik’e getirildiğinde yapılır.
Resmi kontrollere ilişkin Birlik hukukunun, bu maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan eşya
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kategorileri için hâlihazırda (AT) 882/2004 sayılı Tüzük ve 91/496/AET ile 97/78/AT sayılı
Direktifler uyarınca sınır birimlerinde belirli resmi kontroller ya da 2000/29/AT sayılı Direktif
uyarınca giriş noktaları sağladığı durumlarda, Üye Devletler bu maddenin 2. paragrafında atıfta
bulunulan kontrolleri gerçekleştirme sorumluluğunu, bu kontrollerin yerine getirilmesi için (AT)
882/2004 sayılı Tüzük’ün 4. maddesi ya da 2000/29/AT sayılı Direktif’in 2(1) maddesinin (g)
bendi uyarınca görevlendirilmiş yetkili makamlara verirler.
4. Serbest bölgelerdeki ya da serbest antrepolardaki elleçleme ve 1. paragrafta atıfta bulunulan
eşyaların serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepoculuğu, dâhilde işleme
rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici kabul rejimi gümrük işlemleri gümrük
makamlarına aşağıda belirtilen beyana tabidir:
(a) (AT) 882/2004 sayılı Tüzük ve 91/496/AETAET ve 97/78/AT sayılı Direktifleri
uyarınca sınır birimleri tarafından ya da 2000/29/AT sayılı Direktif’in 2(1)
maddesinin (j) bendi uyarınca kontrollerin giriş noktaları tarafından
gerçekleştirildiği durumlarda, maddenin 3. paragrafında atıfta bulunulan yetkili
makamlarca bu maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan koşulların karşılandığını
tasdik ederek bu ilgili giriş belgesi usulünce doldurulur. Burada belirtilen gümrük
rejimi takip edilir ya da
(b) eşyaların Birlik hukukuna göre resmi kontrollere tabi olmadığı durumlarda, diğer
evrak, kontrollerin tatmin edici sonuçlarla ve müteakip giriş belgesiyle yapıldığını
kanıtlar.
Bu belgeler elektronik olarak da teslim edilebilir.
5. Kontroller bu Tüzük ile uyumsuzluk teşkil ediyorsa:
(a) gümrük makamları, gümrük işlemleri eşyanın gümrük rejimine tabi tutulmasını askıya
alır veya eşyalara el koyar;
(b) 3. paragrafta atıfta bulunulan yetkili makamlar eşyalara el koyar.
Eşyaların alıkonulduğu durumlarda, eşyalar, bu Tüzük’ün uygulanmasından sorumlu yetkili
makama emanet edilir. Bu makam ulusal mevzuat uyarınca hareket eder. Üye Devletler belirli
işlevleri diğer makamlara devredebilirler.
6. Doğrulama yapılırken meydana gelen ve herhangi bir uyumsuzluktan kaynaklanan masraflar,
ilgili Üye Devlet’in aksini belirlediği durumlar dışında, Birlik içindeki malları Birlik’e getiren
gerçek veya tüzel kişi namınadır.
7. Üye Devletler, 2. paragrafta atıfta bulunulan doğrulama için ilgili tüm makamlar arasında
konuyla ilgili bilgi alışverişi ile etkin ve etkili eş güdüm ve işbirliğini sağlamak üzere usulleri
uygulamaya koyarlar.
8. En iyi uygulamalara dayanarak, Komisyon, tüm Üye Devletlerle birlikte, Birlik’in ilgi alanına
giren istilacı yabancı türlerin teşhisini, bunların tespit edilmesini ve etkili ve etkin kontrollerin
yerine getirilmesini kolaylaştıracak rehberler ve eğitim programları geliştirir.
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9. 8. madde uyarınca izinlerin verilmesi halinde, beyan edilen eşyaları kapsayan geçerli bir izne
referans, gümrük beyannamesinde veya sınır birimine hitaben ilgili bildirimlerde yapılır.

Madde 16
Erken Tespit Bildirimleri
1. Üye Devletler, Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin giriş yapmasının veya
varlığının erken tespitini teyit etmek amacıyla, 14. madde uyarınca kurulan gözetim sistemini ve
15. madde gereğince yapılan resmi kontrollerde toplanan bilgileri kullanırlar.
2. Üye Devletler, herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin, özellikle de aşağıda belirtilen
haller söz konusu olduğunda, Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin giriş yapmasının ya
da mevcudiyetinin erken tespitini yazılı olarak Komisyona bildirirler ve diğer Üye Devletleri
haberdar ederler;
(a) kendi sınırlarında ya da sınırlarının bir kısmında daha öncesinde var olduğu bilinmeyen Birlik ilgi
alanına giren istilacı yabancı türlerin sınırlarında ya da sınırlarının bir kısmında görülmesi;
(b) imha edildiği rapor edildikten sonra kendi sınırlarında ya da sınırlarının bir kısmında Birlik ilgi
alanına giren istilacı yabancı türlerin yeniden görülmesi.
Madde 17
İstilanın Erken Evresinde Hızlı İmha
1. Erken tespitten sonra ve 16. maddede atıfta bulunulan erken tespit bildiriminin iletilmesini
takip eden üç ay içinde, Üye Devletler imha önlemlerini uygularlar, bu tedbirleri Komisyona
bildirirler ve diğer Üye Devletleri bilgilendirirler.
2. İmha önlemlerini uygularken, Üye Devletler, kullanılan yöntemlerinin, insan sağlığı ve çevre,
özellikle hedeflenmeyen türler ve habitatları göz önünde bulundurularak, ilgili istilacı yabancı
türlerin popülasyonunun tamamen ve kalıcı olarak ve hayvanların herhangi bir kaçınılabilir ağrı,
stres ya da acıdan korunmasını temin ederek ortadan kaldırılmasında etkili olmasını sağlarlar.
3. Üye Devletler imhanın etkinliğini gözlemlerler. Üye Devletler, bu amaçla 14. maddede
belirtilen gözetim sistemini kullanabilirler. İzleme, uygun olduğu hallerde, hedeflenmeyen türler
üzerindeki etkileri de değerlendirir.
4. Üye Devletler, alınan önlemlerin etkinliği konusunda Komisyona bilgi verir ve Birlik ilgi
alanına giren istilacı yabancı türlerin popülasyonu ortadan kaldırıldığında Komisyona bildirirler.
Bu bilgileri aynı zamanda diğer Üye Devletlere de iletirler.
Madde 18
Hızlı İmha Yükümlülüğü Derogasyonları
1. Bir Üye Devlet, sağlam bilimsel kanıtlar temelinde, 16. maddede belirtilen istilacı yabancı
türlerin tespitini takip eden iki ay içerisinde, aşağıdaki koşullardan en az biri karşılanırsa imha
önlemlerini uygulamayabilir:
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(a) istilacı yabancı türlerin yerleşik hale geldiği çevrede mevcut olan imha yöntemleri
kullanılamayacağı için imha teknik olarak imkânsız görülmüştür;
(b) makul kesinlik taşıyan mevcut veriler temelinde yapılan fayda-maliyet analizi uzun
vadede maliyetin olağandışı yüksek ve imhanın faydalarıyla orantısız olduğunu
göstermiştir;
(c) imha yöntemleri mevcut değildir ya da mevcut olmakla birlikte insan sağlığı, çevre ve
diğer türler üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir.
Bahse konu Üye Devlet, herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin, kararını yazılı bir şekilde
Komisyona bildirir. Bildirim, birinci alt paragrafın, (a), (b) ve (c) bentlerinde atıfta bulunulan
tüm kanıtlar ile birlikte gönderilir.
2. Komisyon, uygulama tasarrufları vasıtasıyla, 1. paragrafın ikinci bendi uyarınca koşulların
sağlanmaması halinde bildirilen kararı reddedebilir.
3. Bu uygulama tasarrufları 27(2) maddesinde atıfta bulunulan inceleme usulü uyarınca kabul
edilir. Taslak uygulama tasarrufları, Üye Devlet’in bildirimini aldıktan sonraki iki ay içerisinde
27(1) maddesinde atıfta bulunulan Komiteye sunulur.
4. Üye Devletler, istilacı yabancı türlerin, 1. paragraf uyarınca hiçbir imha önlemi
uygulanmadığında diğer Üye Devletlere daha fazla yayılmasını önlemek için sınırlandırma
önlemlerinin alınmasını sağlarlar.
5. Komisyonun, bu maddenin 1. paragrafının ikinci bendi uyarınca bildirilen bir kararı
reddetmesi halinde, ilgili Üye Devlet, 17. maddede belirtilen imha tedbirlerini gecikmeksizin
uygular.
6. Komisyonun, bu maddenin 1. paragrafının ikinci bendine göre bildirilen bir kararı
reddetmediği durumlarda, istilacı yabancı türler, 19. maddede atıfta bulunulan yönetim
tedbirlerine tabi olur..
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BÖLÜM IV
GENİŞ YAYILIMLI İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN YÖNETİMİ
Madde 19
Yönetim Tedbirleri
1. Birlik listesine bir istilacı yabancı türün dâhil edilmesini takip eden 18 ay içerisinde, Üye
Devletler, biyoçeşitlilik, ilgili ekosistem hizmetleri ve uygun olan yerlerde, insan sağlığı ya da
ekonomi üzerindeki etkilerini asgari düzeye indirmek üzere kendi sınırları dâhilinde geniş
yayılımlı gördükleri Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler için uygulamada olan etkili
yönetim tedbirlerini hayata geçirirler.
Bu yönetim tedbirleri çevre üzerindeki etkiler ile orantı olmalı, Üye Devletlerin özel koşullarına
uygun olmalı ve fayda-maliyet analizlerinin yanı sıra, mümkün olduğu ölçüde, 20. maddede
atıfta bulunulan restorasyon tedbirlerine dayanmalıdır. Bunlar, risk değerlendirmesine ve maliyet
verimliliğine dayanarak önceliklendirilir.
2. Yönetim tedbirleri, istilacı bir yabancı türün popülasyonunun imhası, popülasyonun kontrolü
veya popülasyonun sınırlandırılmasına yönelik ölümcül veya ölümcül olmayan fiziksel, kimyasal
veya biyolojik eylemlerden oluşur. Uygun olduğunda, yönetim tedbirleri, mevcut ve gelecekteki
istilalara karşı direnci artırmayı amaçlayan alıcı ekosisteme uygulanan eylemleri içermelidir.
Hâlihazırda yerleşik halde olan istilacı yabancı türlerin ticari kullanımına, kesin
gerekçelendirmelerle ve daha fazla yayılmayı önlemek için tüm uygun kontrollerin mevcut
olması koşuluyla, bunların yok edilmesine, popülasyonlarının kontrolüne veya
sınırlandırılmasına yönelik yönetim tedbirlerinin bir parçası olarak geçici olarak izin verilebilir.
3. Yönetim tedbirleri uygularken ve kullanılacak yöntemleri seçerken, Üye Devletler insan
sağlığı ve çevreye, özellikle hedeflenmeyen türlere ve habitatlarına gereken ilgiyi gösterirler ve
hayvanlar hedef alındığında yönetim tedbirlerinin etkinliğinden ödün vermeksizin, kaçınılabilir
bir ağrı, stres ya da acıdan korunmalarını sağlarlar.
4. 14. maddede bahsedilen gözetim sistemi, biyolojik çeşitlilik, ilgili ekosistem hizmetleri ve
uygulanabilir olduğunda insan sağlığı veya ekonomi üzerindeki etkilerin en aza indirilmesinde
imha, popülasyonun kontrolü veya sınırlandırılması önlemlerinin etkinliğini izlemek için
tasarlanır ve kullanılır. İzleme, uygun olduğu hallerde, hedeflenmeyen türler üzerindeki etkileri
de değerlendirir.
5. İstilacı yabancı bir türün başka bir Üye Devlet’e yayılma riskinin yüksek olduğu durumlarda,
bu türlerin bulunduğu Üye Devletler derhal diğer Üye Devletlere ve Komisyona bu durumu
bildirirler. Uygun olduğu hallerde, ilgili Üye Devletler müşterek olarak mutabık kalınan yönetim
tedbirlerini alırlar. Üçüncü ülkelerin de yayılmadan etkilenebileceği durumlarda, etkilenen Üye
Devlet, bahse konu üçüncü ülkeleri bilgilendirmeye çalışır.
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Madde 20
Hasar gören ekosistemlerin restorasyonu
1. Fayda-maliyet analizi, mevcut veriler temelinde ve makul belirlilikle, restorasyon
tedbirlerinin maliyetinin restorasyon faydalarına kıyasla yüksek ve orantısız olduğunu
göstermedikçe, Üye Devletler, Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler tarafından
bozulmuş, hasar görmüş ya da tahrip edilmiş ekosistemin restorasyonunu desteklemek için uygun
restorasyon tedbirlerini uygularlar.
2. 1. paragrafta atıfta bulunulan restorasyon tedbirleri en azından aşağıda belirtilenleri
içerecektir:
(a) Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlerin varlığından kaynaklanan rahatsızlığa maruz kalan
bir ekosistemin, rahatsızlığın etkilerine karşı direnç, özümsemem, uyum sağlama ve bunlardan
kurtulma yeteneğini artırmak için önlemler;
(b) bir imha eylemini takiben yeniden istilanın önlenmesini destekleyici önlemler.

BÖLÜM V
YATAY HÜKÜMLER
Madde 21
Maliyetin Karşılanması
Kirleten öder ilkesi uyarınca ve 2004/35/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ne
halel gelmeksizin, Üye Devletler, çevresel ve kaynak maliyetleri, ve restorasyon maliyetleri de
dâhil olmak üzere istilacı yabancı türlerin olumsuz etkilerini önlemek, asgari düzeye indirmek ya
da azaltmak için gerekli önlemlerin maliyetlerini karşılamayı amaçlarlar.
Madde 22
İşbirliği ve Eş Güdüm
1. Bu Tüzük kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, Üye Devletler, ilgili tüm Üye
Devletler ile yakın iş birliğini sağlamak amacıyla tüm çabayı ortaya koyarlar, uygulanabilir ve
uygun olduğunda bölgesel ya da uluslararası anlaşmalardan doğan mevcut yapıları kullanırlar.
Üye Devletler, özellikle de aşağıda belirtilen özellikleri paylaştıkları diğer Üye Devletler ile iş
birliğini sağlamak üzere çabalarlar:
(a) denizel türler ile ilişkili olarak, 2008/56/AT sayılı Direktif’in 4(2) maddesi uyarınca
aynı deniz alt-bölgeleri;
(b) denizel olmayan türler ile ilişkili olarak 92/43/AET sayılı Direktif’in 1. maddesi, (c)
bendinin (iii) alt bendi uyarınca aynı biyocoğrafya bölgesi;
(c) aynı sınırlar;
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(d) tatlı su türleri ile ilişkili olarak 2000/60/AT sayılı Direktif’in 2. maddesinin (13) bendi
uyarınca aynı nehir havzası ya da
(e) herhangi başka bir müşterek endişe.
Dâhil olan Üye Devletlerin talebi üzerine, Komisyon iş birliğini kolaylaştırmak üzere hareket
eder.
2. Bu Tüzük’ün yükümlülüklerini yerine getirirken Üye Devletler, bu Tüzük’ün amaçlarını
yerine getirmek amacıyla, bölgesel veya uluslararası anlaşmalardan doğan mevcut yapıları
kullanmak da dâhil olmak üzere, uygun olduğu şekilde üçüncü ülkelerle iş birliği yapmaya
çalışırlar.
3. Üye Devletler ayrıca, 12(1) maddesi uyarınca kabul edilen ulusal listelerde belirlenen Üye
Devlet ilgi alanına giren istilacı yabancı türlere ilişkin diğer ilgili Üye Devletlerle eş güdüm ve iş
birliğini sağlamak amacıyla bu maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan hükümler gibi
hükümler uygulayabilirler. Üye Devletler ayrıca bu istilacı yabancı türler için uygun seviyede iş
birliği mekanizmaları oluşturabilirler. Bu mekanizmalar arasında bilgi ve veri alışverişi, geliş
yollarına ilişkin eylem planları ve istilacı yabancı türlerin yönetimi, kontrolü ve imhası, erken
uyarı sistemleri ve halkın bilinçlendirilmesi veya eğitimi ile ilgili programlar konusunda en iyi
uygulamaların paylaşılması yer alabilir.
Madde 23
Daha Sıkı Ulusal Kurallar
Üye Devletler, istilacı yabancı türlerin giriş yapmasını, yerleşik hale gelmesini ve yayılmasını
önlemek amacıyla daha sıkı ulusal kuralları koruyabilir veya oluşturabilirler. Bu önlemler ABİA
ile uyumlu olmalı ve Birlik hukukuna uygun olarak Komisyona bildirilir.
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BÖLÜM VI
NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 24
Raporlama ve Değerlendirme
1. 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, bundan sonra her altı yılda bir, Üye Devletler aşağıda
belirtilen hususları günceller ve Komisyona iletirler:
(a) 14. madde uyarınca gözetim sisteminin ve 15. madde uyarınca Birlik’e giren istilacı
yabancı türler hakkındaki resmi kontrol sisteminin bir tanımı veya güncellenmiş bir
versiyonu;
(b) göç ve üreme örüntülerine ilişkin bilgiler de dâhil olmak üzere, kendi sınırlarında
mevcut olan 11(2) maddesi uyarınca Birlik ilgi alanına giren ve bölgesel ilgi alanına
giren istilacı yabancı türlerin dağılımı;
(c) 12(2) maddesi uyarınca Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türler olarak
değerlendirilen türler hakkında bilgi;
(d) 13(2) maddesinde atıfta bulunulan eylem planları;
(e) 17. maddesi uyarınca alınan tüm ulusal sınırları kapsayan imha önlemleri, 19. maddesi
uyarınca alınan yönetim tedbirleri, bunların etkinlikleri ve hedeflenmeyen türler
üzerindeki etkilerine ilişkin birleştirilmiş veri;
(f) 8. maddede atıfta bulunulan izinlerin sayısı ve bunların verilme sebepleri;
(g) bir istilacı yabancı türün varlığına ilişkin kamunun bilgilendirilmesi için alınan
önlemler ve vatandaşların yerine getirmeleri için talep edilen eylemler;
(h) 8(8) maddesi kapsamı dâhilinde gereken denetlemeler; ve
(i) mevcut olduğunda, bu Tüzük’le uyumlu olarak alınan eylemlerin maliyeti hakkında
bilgi.
2. 5 Kasım 2015 tarihi itibarıyla, Üye Devletler, bu Tüzük’ün uygulanmasından sorumlu yetkili
makamlarını Komisyona bildirirler ve diğer Üye Devletleri bilgilendirirler.
3. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, Komisyon, Birlik listesi, M13(2) maddesinde atıfta bulunulan
eylem planları, gözetim sistemi, gümrük kontrolleri, imha yükümlülükleri ve yönetim
yükümlülükleri dâhil olmak üzere işbu Tüzüğün uygulanışını değerlendirir ve Birlik listesine
yapılacak değişiklikler de dâhil bu Tüzük’e getirilebilecek değişiklik hakkında yasama
önerilerinin de dâhil edilebileceği bir raporu Avrupa Parlamentosuna ve Konseye sunar. Bu
değerlendirme aynı zamanda bölgesel olarak ilgi alanına giren istilacı yabancı türler hakkındaki
hükümlerin uygulama etkililiğini, Birlik’te yerli olan türlerin Birlik listesine dâhil edilme ihtiyacı
ve bunun fizibilitesi ve Üye Devletler tarafından yürütülen eylem planları ve önlemlerin
etkililiğinin artırılması için daha fazla uyuma ihtiyaç olup olmadığı hususlarını da içerir.
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4. Komisyon, uygulama tasarrufları vasıtasıyla, bu maddenin 1. paragrafında yer alan bilgilere
ilişkin Üye Devletlerin raporlama yükümlülüklerini sadeleştirmek ve düzene sokmak amacıyla
raporlamanın teknik formatlarını belirler. Bu uygulama tasarrufları, 27(2) maddesinde atıfta
bulunulan inceleme usulleri uyarınca kabul edilir.
Madde 25
Bilgi Destek Sistemi
1. Komisyon, bu Tüzük’ün uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla gerekli bilgi destek sistemini
tedricen kurar.
2. 2 Ocak 2016 tarihi itibarıyla, 24. madde uyarınca yapılacak raporlamayı kolaylaştırmak üzere,
bu sistem, Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlere özel ihtimam göstererek istilacı yabancı
türler hakkında var olan veri sistemlerini ilişkilendiren bir veri destek mekanizmasını içerir.
Birinci alt paragrafta atıfta bulunulan veri destek mekanizması, 16(2) maddesi uyarınca gerekli
kılınan ilgili bildirimlerin yapılmasında Komisyona ve Üye Devletlere yardım sağlayan bir araç
olur.
3. 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, 2. paragrafta atıfta bulunulan veri destek mekanizması, bu
Tüzük’ün uygulanmasının diğer yönleri hakkında bilgi alışverişi için bir mekanizma haline gelir.
Aynı zamanda Üye Devlet’in ilgi alanına giren istilacı yabancı türler ve varsa geliş yolları, risk
değerlendirmesi, yönetim ve imha önlemleri hakkında bilgi içerebilir.
Madde 26
Halkın Katılımı
Bu Tüzük’ün 13. maddesi uyarınca eylem planlarının oluşturulması ve yine bu Tüzük’ün 19.
maddesi uyarınca yönetim tedbirlerinin alınması durumunda, Üye Devletler, 2003/35/AT sayılı
Direktif’in 2(3) maddesinin ikinci alt bendi uyarınca Üye Devletlerce hâlihazırda kararlaştırılmış
tasarruflarını kullanarak, bunların hazırlanması, değiştirilmesi ya da değerlendirmesine halkın
katılımı için erken ve etkin fırsatlar verilmesini sağlarlar.
Madde 27
Komite
1. Komisyon, bir komite tarafından desteklenecektir. Bu komite, (AB) 182/2011 sayılı Tüzük
bağlamında bir komitedir ve 28. maddede atıfta bulunulan bilimsel bir forum tarafından
görevlerinde desteklenebilir.
2. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda, (AB) 182/2011 sayılı Tüzük’ün 5. maddesi uygulanır.
3. Komitenin herhangi bir görüş bildirmemesi durumunda, Komisyon taslak uygulama
tasarrufunu ve (AB) 182/2011 sayılı Tüzük’ün 5(4) maddesinin üçüncü bendini kabul etmez.
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Madde 28
Bilimsel Forum
Komisyon, başta 4, 5, 10 ve 18. maddeler olmak üzere, bu Tüzük’ün uygulanmasına ilişkin
herhangi bir bilimsel soruna tavsiye vermek üzere Üye Devler tarafından atanan bilimsel
topluluğun temsilcilerinin katılımını sağlar. Söz konusu temsilciler bilimsel bir forumda bir araya
gelir. Foruma ilişkin usul kuralları Komisyonca oluşturulur.
Madde 29
Yetki Devrinin Kullanımı
1. Yetki devrine dayanan tasarrufları kabul etme yetkisi, bu maddede belirtilen koşullara tabi
olarak Komisyona verilir.
2. 5(3) maddesinde atıfta bulunulan yetki devrine dayanan tasarrufları kabul etme yetkisi, 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren beş yıllık bir süre için Komisyona verilir. Komisyon, yetki devri ile ilgili
olarak, beş yıllık sürenin bitimine dokuz aydan daha az kalmayacak şekilde bir rapor hazırlar.
Avrupa Parlamentosu veya Konsey, her dönem için, bu sürenin sona ermesinden en geç üç ay
öncesine kadar bu uzatmaya karşı çıkmadıkça, yetki devri aynı süreler boyunca zımnen uzatılır.
3. 5(3) maddesinde atıfta bulunulan yetki devri, Avrupa Parlamentosu veya Konsey tarafından
herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İptal kararı, bu kararda belirtilen yetkinin devredilmesine
son verir. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasını takip eden gün veya burada
belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Hâlihazırda yürürlükte olan yetki devrine
dayanan herhangi bir tasarrufun geçerliliğini etkilemez.
4. Yetki devrine dayanan tasarrufu kabul eder etmez, Komisyon, eş zamanlı olarak Avrupa
Parlamentosu ve Konseye bunu bildirir.
5. 5(3) maddesi uyarınca kabul edilen yetki devrine dayanan tasarruf, Avrupa Parlamentosuna
ve Konseye tasarruf ile ilgili bildirimin yapıldığı iki ay içerisinde Avrupa Parlamentosu ya da
Konsey tarafından bir itiraz gelmemesi ya da ya da geçerlilik döneminden önce Avrupa
Parlamentosu ve Konseyin ikisinin de itiraz etmeyeceklerine dair bilgilendirme yapması
durumunda yürürlüğe girer. Bu dönem Avrupa Parlamentosu ya da Konseyin inisiyatifi üzerine
iki aya kadar uzatılır.
Madde 30
Cezalar
1. Üye Devletler, bu Tüzük’ün ihlalinde uygulanacak cezalarla ilgili hükümleri belirlerler. Üye
Devletler, bunların uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alırlar.
2. Öngörülen cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.
3. Öngörülen cezalar diğerlerinin yanında şunları içerebilir:
(a) para cezası;
(b) ilgili kurallara uymayan Birlik ilgi alanına giren istilacı yabancı türlere el konulması;
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(c) 8. madde uyarınca düzenlenen izinlerin derhal askıya alınması ya da geri çekilmesi.
4. 2 Ocak 2016 tarihi itibarıyla, Üye Devletler 1. paragrafta atıfta bulunulan hükümleri ve
müteakip değişiklikleri gecikmeksizin Komisyona bildirirler.
Madde 31
Ticari Mahiyette Olmayan Sahipler için Geçiş Hükümleri
1. 7(1) maddesinin (b) ve (d) bentlerine istisna olarak, Birlik listesine dâhil edilmiş istilacı
yabancı türlere ait olan ve ticari amaçla tutulmayan evcil hayvanların sahiplerine, hayvanlarını,
hayvanların doğal yaşamlarının sonuna kadar tutma izni aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde
verilir:
(a) hayvanlar Birlik listesine dâhil edilmeden önce alınmıştır;
(b) hayvanlar kapalı muhafazada tutulmaktadır ve üremesinin ya da kaçmasının mümkün
olmamasını sağlamak üzere tüm uygun önlemler alınmıştır.
2. Yetkili makamlar, ticari mahiyette olmayan sahipleri, 1. paragrafta belirtilen hayvanları
muhafaza ederek ortaya çıkan riskler ile üreme ve kaçma riskini en aza indirmek için alınacak
önlemler hakkında Üye Devletler tarafından düzenlenen bilinçlendirme ve eğitim programları
yoluyla bilgilendirmek için tüm makul adımları atarlar.
3. 1. paragrafta belirtilen koşulların sağlandığı hususunu garanti edemeyen ticari mahiyette
olmayan sahiplerin ilgili hayvanları tutmasına izin verilmez. Üye Devletler, kendilerine
hayvanların onlardan alınma olanağını teklif edebilirler. Bunun gerçekleşmesi durumunda,
hayvan refahı dikkate alınır.
4. Bu maddenin 3. paragrafında atıfta bulunulan hayvanlar 8. maddede atıfta bulunulan
yerleşkelerde ya da bu amaçla Üye Devletlerde bulunan tesislerde tutulabilir.
Madde 32
Ticari Stoklar için Geçiş Hükümleri
1. Birlik listesine dâhlinden önce edinilmiş istilacı yabancı türlerin örneklerinin stoklarının ticari
sahiplerine, bu listeye türlerin dâhil edilmesini takip eden iki yıllık süre için üremelerinin ya da
kaçışlarının mümkün olmayacağı koşulların sağlanması için uygun tüm tedbirlerin alınması ve
kısıtlı muhafazada taşınması şartıyla canlı örneklerini ya da bu türlerin üreyebilir kısımlarını
satmak ya da araştırma veya saha dışı koruma yerleşkelerine göndermek ve tutmak için ya da 8.
maddede atıfta bulunulan tıbbi faaliyet amaçları için ya da stoklarını eritmek amacıyla bu
örnekleri yok etmek veya insancıl şekilde itlaf etmek için izin verilir.
2. Canlı örneklerin, ticari mahiyette olmayan kullanıcılara satışına ya da nakline, örneklerin
kapalı muhafazada tutulması ve üremenin ya da kaçmanın mümkün olmaması için gerekli bütün
uygun önlemlerin alınması koşulu ile bu örneklerin Birlik listesine dâhil olmasını takip eden bir
yıl boyunca izin verilir.
3. (AT) 708/2007 sayılı Tüzük’ün 6. maddesi uyarınca, daha sonrasında Birlik listesine dâhil
edilen su ürünleri türü için izin düzenlendiğinde ve iznin süresi bu maddenin 1. paragrafında
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atıfta bulunulan dönemi aştığında, Üye Devlet, (AT) 708/2007 sayılı Tüzük’ün 12. maddesi
uyarınca, bu maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan dönemin sonuna kadar izni geri çeker.
Madde 33
Yürürlük
Bu Tüzük, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Tüzük, bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanır.

