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ŞARAP SEKTÖRÜNDE OPD

Ortak Piyasa Düzeninin (OPD) uygulanmaya başlamasından bu yana, AB şarap piyasası
ciddi bir büyüme göstermiştir. AB’de 2008 yılında kabul edilen şarap piyasası reformu, 2013
senesinde tek ortak piyasa düzenine dahil edilmiş olup bununla aşağıdakiler hedeflenmiştir:
•

AB’de şarap üreticileri arasındaki rekabeti arttırmak

•

AB içinde ve dışında pazar payını yeniden kazanmak ve

•
pazar yönetimi kurallarını sadeleştirmek, netleştirmek ve bunların verimliliğini arttırmak
- böylelikle arz talep arasında daha iyi bir denge sağlamak.
OTP tüzüklerinin uyumlaştırılmasının, düzenlenmesinin ve basitleştirilmesinin temel
amaçlarına ek olarak, 2013 OTP reformu, 2008 şarap reformundan bu yana yapılan
reformların temelini oluşturmakta, ancak AB dikim hakları sistemini, 1 Ocak 2016 tarihli bağ
dikim izni ile değiştirmekte, ve bu sayede rekabetçi üreticilerin üretimlerini artırmasını
sağlamaktadır.
AB’de üretilen şarapların kalitesi ve bu şaraplara yönelik algıyı etkileyen pazarlama
standartları şarap piyasası için en önemli unsurlardan biridir.
Buradaki temel amaç, iç piyasanın düzgün bir şekilde işlemesini ve iç ya da dış piyasadaki
ürünlerin etkin bir şekilde transfer edilmesini sağlamaktır. Ortak kalite standartlarının
geliştirilmesiyle, ürünlerde ticaret kolaylaşmakta, bu da, AB ürünlerinin uluslararası piyasada
itibar kazanmasına yardımcı olmaktadır. Pazarlama standartları, tüketicilerin yolsuzluklardan
ve kabul edilemez uygulamalardan korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca, tarım üreticileri
arasında adil rekabetin sağlanmasına yardımcı olmakta ve söz konusu üreticilerin ekonomik
durumlarının iyileştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.
AB’de şarap üretiminin önemi dikkate alındığında, kalitenin teşvik edilmesi ve şarap
üretimindeki geleneklerin korunması son derece önemlidir. Bu bölgede Topluluk pazarlama
standartlarının oldukça gelişmiş olmasının sebebi de budur. Standartlar, ürünleri ve üretim
metotlarını tanımlamakta, üretim sürecinde kullanılabilecek önolojik uygulamaları tarif
etmekte, analiz metotlarını ve sertifikasyon koşullarını açıklamaktadır.
Pazarlama standartlarına tabi temel şartlar ve ürünler, Tarım ürünleri piyasalarına yönelik
ortak bir piyasa düzeni oluşturan ve 922/72 (AET), 234/79 (AET), 1037/2001 (EC) ve
1234/2007 (EC) sayılı Konsey Tüzüklerini yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve
Konseyinin 1308/2013 sayılı 17 Aralık 2013 tarihli Tüzüğü (AB) ile belirlenmiştir.

Technical Assistance for Development of a Strategy for Alignment
with Common Market Organization (CMO) Requirements
This project is co-financed by the
European Union and the Republic of Turkey.
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ortak finanse edilmektedir.

Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için
Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
TR2014/AG/10-A1-01/001 EuropeAid/138004/IH/SER/TR

Tanımlar, isimlendirmeler ve satış açıklamaları, mevzuatın Ek VII bölümü ile
düzenlemektedir. Buna ek olarak, Komisyon, ürünlere ilişkin gerekliliklerin belirlenmesi
noktasında, devir etmeye ve uygulamaya ilişkin kanunları benimsemek üzere
yetkilendirilmiştir.
Mevzuat, Şarap, fermentasyondaki yeni şarap, Güçlendirilmiş şarap, Köpüklü şarap, Kaliteli
köpüklü şarap, Kaliteli aromatik köpüklü şarap, Havalandırılmış köpüklü şarap, Yarı köpüren
şarap, Havalandırılmış yarı köpüren şarap, Üzüm şırası, Kısmen fermente üzüm şırası,
Kurutulmuş üzümden ekstrakte edilmiş kısmen fermente üzüm şırası, Konsantre üzüm şırası,
Damıtarak arıtılmış konsantre üzüm şırası, Kurutulmuş üzümden elde edilen şarap, Aşırı
olgun üzüm şarabı, Şarap sirkesi için tanımlar sunmaktadır.

Önolojik uygulamalar ve analizlerin yöntemleri
Şarap üretimi için izin verilen önolojik uygulamalar ve kısıtlamalar, topluluk mevzuatı
kapsamında tanımlanmaktadır. Birlik’in Ek VII Kısım II bölümünde yer alan ürünlerin
üretiminde ve korunmasında, sadece, 1308/2012 sayılı Tüzüğün Ek VIII kısmına uyan
önolojik uygulamalar kullanılabilmektedir. İzin verilen önolojik uygulamalar sadece uygun
şarapçılığın yapılmasının, uygun şekilde korumanın ya da ürünün uygun şekilde rafine
edilmesinin sağlanması için kullanılabilmektedir.
Şaraba ilişkin önolojik uygulamalara izin verilirken, Komisyon, Uluslararası Bağcılık ve Şarap
Organizasyonu (OIV) tarafından tavsiye edilen ve yayınlanan önolojik uygulamaları ve analiz
yöntemlerini, ayrıca henüz izin verilmeyen önolojik uygulamalara ilişkin deneysel sonuçları
dikkate alacaktır.
Üye Devletler belirli önolojik uygulamaları sınırlayabilir ya da yasaklayabilir ve menşe işareti,
mahreç işareti kapsamındaki şaraplarla, köpüklü şarapları ve güçlendirilmiş şarapların önemli
özelliklerini daha iyi koruyabilmek amacıyla kendi topraklarında Birlik kanunları kapsamında
üretilen şaraplara ilişkin daha sıkı kurallar getirilmesini öngörebilir. Üye Devletler aynı
zamanda izin verilmemiş önolojik uygulamaların deneysel olarak kullanımına izin verebilir.
Birlik pazarlama standardı kapsamındaki ürünlere ilişkin ilave ulusal hükümler, Birlik
hukukuna, özellikle de malların serbest dolaşımı ilkesine uygun olmaları halinde
benimsenebilir ya da kabul edilebilir.
AB müktesebatı kapsamında, belirli üzüm yetişen bölgelerde zenginleştirme, asitleştirme, asit
giderme, şarapların harmanlanması ve yan ürünler ile ilgili hususlar da tanımlanmaktadır.
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Şaraplık üzüm çeşitleri
Birlik’te asma üzümden üretilen ürünlerde sınıflandırılabilen şaraplık üzüm çeşitleri
kullanılabilir. Üye Devletler, şarap üretimine yönelik olarak kendi topraklarında hangi şaraplık
üzüm çeşitlerinin dikileceğini, yeniden dikilebileceğini ya da aşılanabileceğini
sınıflandıracaktır.
Sadece aşağıdaki koşulları sağlayan üzüm çeşitleri Üye devletler tarafından sınıflandırılabilir:
a)
Vitis vinifera’ya ait çeşitler, Vitis vinifera çeşitleri arasından veya Vitis’in diğer
familyalarından gelen çeşitler;
b)
çeşit aşağıdakilerden biri değildir: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ve
Herbemont.
Bir şaraplık üzüm çeşidinin sınıflandırma kapsamından çıkarılması durumunda, söz konusu
çeşidin sökümü ilgili kararın alınmasından sonra 15 yıl içinde yapılmalıdır. Son beş şarap
yılındaki ortalama üretim esas alınarak hesaplanan bir şarap üretim yılında üretimleri 50.000
hektolitreden fazla olmayan Üye Devletler sınıflandırma yükümlülüğünden istisnadır.

Şarap ithalatına ilişkin özel hükümler
Uluslararası anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, Birlik’e ithal edilen ürünlere, menşe adı ve
coğrafi işaretler, şarabın etiketlenmesi ve tanımlamalar, isimlendirmeler ve satış açıklama
hükümleri, 2009 61, 2009 69 ve 2204 kodlu Birleştirilmiş Mal Sınıflamasında (CN) yer aldığı
şekilde uygulanmaktadır. Şarap, Birlik tarafından izin verilen önolojik uygulamalara göre ya
da izin öncesinde OIV tarafından tavsiye edilen önolojik uygulamalara göre üretilecektir.
Ürünlerin ithalatı, ürünün menşe ülkesinde, Komisyon tarafından kamuya açıklanacak bir
listede yer alan yetkili bir kurum tarafından hazırlanan bir belgenin sunulmasına ve menşei
ülke tarafından belirlenen bir birim veya departman tarafından hazırlanan analiz raporuna tabi
olacaktır.

Şarap sektöründe etiketleme ve sunum
AB mevzuatı, etiketlemenin, sunumun, zorunlu unsurların ve isteğe bağlı unsurların
tanımlarını açıkça yapmaktadır. Zorunlu ve isteğe bağlı unsurlar, yazılı olduğunda, Birlik’in
resmi dillerinden bir veya daha fazlasında olmalıdır. Menşe Adı, Mahreç İşareti ve geleneksel
ifadeler, etikette, korumanın geçerli olduğu dil ve dillerde yazılmalıdır. Menşe Adı veya
Mahreç İşareti ya da ulusal spesifik isimlendirme Latin alfabesi ile yazılmamış ise, Birlik’in
resmi dillerinden bir veya birkaçında da yazılmalıdır.
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Menşe adı ve mahreç işareti, geleneksel terimler, etiketleme ve belirli şarap sektörü
ürünlerinin sunumu ile ilgili Konsey Tüzüğü (EC) No 479/2008’in uygulanması ile ilgili detaylı
kurallar koyan, 14 Temmuz 2009 tarihli Komisyon Tüzüğü (EC) No 607/2009, aşağıdaki
hükümlerin uygulanması ile ilgili detaylı kuralları tanımlamaktadır:
a)

Menşe Adı ve coğrafi işaretler ile ilgili hükümler;

b)

geleneksel terimler ile ilgili hükümler ve

c)

etiketleme ve belirli şarap sektörü ürünlerinin sunumu ile ilgili hükümler.

Etiketleme ve sunum ile ilgili AB müktesebatı, aşağıdaki tanımı da yapmaktadır: Zorunlu
unsurların sunumu, Bazı yatay kuralların uygulanması, Pazarlama ve ihracat, Kurşun bazlı
tohumların ve folyoların yasaklanması, Asıl alkol derecesinin işareti, Menşe işareti,
Şişeleyicinin, üreticinin, ithalatçının ve satıcının adı, Stok adı, Şeker oranının belirtilmesi,
Havalandırılımış köpüklü şarap, havalandırılmış yarı köpüren şarap ve kaliteli köpüklü şarap
için spesifik kurallar, Mahsül yılı ve şaraplık üzümün adı gibi isteğe bağlı unsurlar.
Menşe adı veya mahreç işaretleri olmayan şaraplar için, şaraplık üzüm çeşitleri ve mahsül
yılları ile ilgili spesifik kurallar tanımlanmıştır. Her Üye Devlet, sertifikasyondan sorumlu yetkili
makam veya makamları belirlemelidir. Sertifikasyon kuruluşları, Avrupa standardı EN
17065’e uyumlu ve bu standart uyarınca akredite edilmiş olmalıdır. Sertifikasyon ücretleri
işletmeciler tarafından üstlenilmelidir. Ayrıca, belirli şişe şekillerinin kullanımı da
tanımlanmıştır.

Şarap sektöründeki destek programları
Her üye devlet, şarap OPD bütçesini, doğrudan ödemelere kaydırma kararı alabilir. Bu
durumda, kaydırılmış bütçe, üzüm bağlarının finansmanı için münhasıran kullanılamaz; ama
doğrudan ödeme tahsislerini artırmak için kullanılabilir.
Üye devletlerin, tedbirlerin yürürlüğe koyulmasına yönelik, 5 yıllık Ulusal Program
hazırlamaları gerekmektedir. Destek programları en az aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:
•
•
•
•
•

Önerilen tedbirlerin detaylı bir tanımı ve sayısal hedefler;
yapılan istişarelerin sonuçları;
beklenen teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri gösteren bir değerlendirme;
tedbirlerin uygulamaya koyulmasıyla ilgili bir program;
genel finansal tablo;
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•
izleme ve değerlendirmede kullanılacak kriterler ve göstergeler ve ilaveten destek
programlarının uygun ve etkin yürütülmesi için atılan adımlar ve
•
destek programının uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar ve kuruluşların
belirlenmesi.
Destek programları aşağıdaki uygun tedbirlerin sadece birini ya da birden fazlasını
kapsayabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

promosyon;
üzüm bağlarının yeniden yapılandırılması ve dönüştürülmesi;
yeşil hasat;
müşterek fonlar;
hasat sigortası;
yatırımlar;
şarap sektöründe inovasyon;
yan ürün damıtma.

OPD Ulusal Zarflarının tahsisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tedbire göre 2014-2018 Ulusal Şarap Zarfları (1.000,- Avro cinsinden)
Yan ürün damıtma

Tek Ödeme Programı

Yatırım

Tanıtım

Hasat sigortası

Yeşil hasat

Yeniden yapılandırma
ve dönüştürme
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Bağ dikimlerine yönelik izin planının yönetimi
Şaraplık üzüm çeşitlerinin asmaları, ancak izin verilirse yetiştirilebilir ya da yeniden dikilebilir.
Üye devletler, sunulan başvuru sonrasında, hektar cinsinden ölçülen belirli bir alan için izin
vermelidir. Böyle izinler, üreticilere herhangi bir ücret yansıtılmadan verilecektir. İzin belgeleri
verildikleri tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olmalıdır. Kendilerine verilen izni geçerlilik
süresinde kullanmayan üreticiler idari yaptırımlara maruz kalmalıdır.
Üye Devletler, kendi bölgelerinde, her yıl, önceki senenin 31 Temmuz tarihindeki ölçümlere
göre, dikim yapılmış bağların toplam alanının %1’ine tekabül eden alan kadar yeni bağ
dikimlerine izin vermelidir.
Üye Devletler, tüm kararları usulüne uygun şekilde almalı ve kamuya açıklamalıdır. Üye
Devletler, Komisyona bu kararları ve gerekçelerini gecikmeden bildirmelidir.
Yeni dikimlere izin verilmesi: Herhangi bir yılda uygun şartlara sahip başvurularla kapsanan
toplam alan, Üye Devlet tarafından mevcut hale getirilen alanı geçmezse, tüm başvurular
kabul edilmelidir. Eğer o yıl, geçerli başvuruların kapladığı toplam alan, Üye Devlet tarafından
sağlanan toplam alanı aşarsa, izinler başvuru sahiplerinin başvurdukları alanlara göre
oransal dağıtım uyarınca verilir. Üye Devletler, uyguladıkları kriterleri kamuya açıklamalı ve
Komisyon’a da bildirmelidir.
İzin verilmemiş dikimler: Üreticiler, izin olmaksızın diktikleri asmaların sökülmesinin maliyetini
kendileri karşılamalıdır. Eğer üreticiler usulsüzlük kendilerine bildirildikten sonra dört ay içinde
sökümü gerçekleştirmezse, Üye Devletler, dört aylık sürenin bitimini takip eden iki yıl içinde
izinsiz dikimin sökülmesini sağlamalıdır. Söküm maliyetleri, söz konusu üreticiler tarafından
karşılanmalıdır. 1 Ocak 2016’dan başlayarak, Üye Devletler, her yıl 1 Mart’ta Komisyon’a
izinsiz asma dikimi yapılmış toplam alanı bildirmelidir.

