
        
  13-19 Mayıs 2013 Sayı: 185

 

AB, GIDA GÜVENLİĞİNİ SIKILAŞTIRMAK 

İÇİN HAREKETE GEÇTİ 

Geçtiğimiz aylarda yaşanan 'at eti' skandalının 

ardından Avrupa Komisyonu, gıda güvenliği için 

yeni düzenleme tekliflerini sundu. Avrupa 

Komisyonu, tarım-gıda sektörünün yıllık değerinin 

750 milyar Euro olduğunu ve Avrupa çapında 

yaklaşın 50 milyon kişiye istihdam sağladığını 

söylüyor. Tekliflerin AB ülkeleri ve Avrupa 

Parlamentosu'ndan onay alması halinde, gıdada 

rastgele denetimler zorunlu hale getirilebilecek. Şu 

anda Komisyon'un yalnızca denetim tavsiyesinde 

bulunma yetkisi söz konusu. Teklifleri sunan 

Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi 

Tonio Borg, 'Son at eti skandalı, 

iyileştirebileceğimiz alanlar bulunduğunu gösterdi' 

dedi. Teklifle, gıda zinciriyle ilgili 70 kanunun 

sayısı beşe düşürülecek. Komisyon, yeni mevzuatla 

işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılmasını da 

hedeflediklerini ve 'risk odaklı' bir yaklaşım 

benimsediklerini söylüyor. Ancak Komisyon, at eti 

skandalının 'bilinçli bir dolandırıcılık' eylemi 

olduğunun altını çiziyor ve bu düzenlemelerin 

bilinçli olarak müşteriyi yanıltma eylemlerinin 

önüne geçemeyeceğini belirtiyor. 

Kaynak: Euractiv  

 

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI DARALDI 
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 

açıklamasına göre, Avrupa Birliği (27) ve EFTA 

ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı bu yılın 

ocak-mart döneminde yüzde 9,8 daralarak, 3 

milyon 515 bin 430 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Geçen yıl aynı döneminde toplam 3 milyon 899 bin 

372 adet olmuştu.  AB (27) ve EFTA ülkeleri 

toplamına göre, bu yılın ilk üç aylık döneminde en 

sert düşüş yüzde 42,5 ile Finlandiya'da, ardından 

yüzde 29 ile Hollanda'da ve yüzde 18,1 ile 

Yunanistan'da görüldü. Daralma yaşayan diğer 

ülkeler arasında, İsveç, Çek Cumhuriyeti, İtalya, 

Fransa, Slovakya, İrlanda, Almanya ve İspanya yer 

aldı.  Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç 

pazar ise yüzde 27,3 ile İzlanda, yüzde 20,1 ile  

 

Estonya ve yüzde 7,3 ile İngiltere oldu.  AB (27) ve 

EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı bu 

yılın ayında, geçen yılın aynı ayını göre yüzde 10,2 

küçülerek, 1 milyon 519 bin  385 âdete geriledi. 

Geçen yıl mart ayında otomotiv pazarı 1 milyon 

692 bin 581 adet olmuştu. Bu yılın mart ayında ise 

geçen yılın aynı ayına göre, en sert düşüş yüzde 

59,3 ile Finlandiya'da, ardından yüzde 29,6 ile 

Hollanda'da ve yüzde 28,9 ile Romanya'da görüldü. 

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre 

satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar yüzde 19,1 ile 

Bulgaristan, yüzde 15,2 ile İzlanda ve yüzde 6,1 ile 

İngiltere oldu. Türkiye'nin Avrupa otomotiv 

satışları sıralamasında bu yılın mart ayında 6. ve ilk 

çeyreğinde ise 7. sırada yer aldı.  

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

İSVEÇLİLER AB'DEN ÇIKMAK İSTİYOR 

İsveç’te yapılan bir araştırma, halkın yarısından 

fazlasının Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmak 

istediklerini gösterdi. Göteborg Üniversitesi'nin 

yaptığı araştırmaya göre, ülkede AB'den ayrılmayı 

destekleyenlerin oranı son yıllarda en yüksek 

seviyeye ulaştı. Yayınlanan anket sonuçlarını göre, 

eğer AB üyeliğinden ayrılma konusunda yarın 

ülkede bir referandum yapılacak olsa, İsveçlilerin 

yüzde 60’ı AB'den ayrılma, sadece yüzde 30’nun 

ise kalma yönünde oy vereceği belirtildi. 3 yıl önce 

yapılan anketlerde İsveçlilerin yarısından fazlasının 

AB üyeliğini desteklediği belirtilmişti. Ankette 

ayrıca "İsveç para birimi Kron'dan, Euro’ya 

geçmek ister misiniz?" Sorusuna, katılımcıların 

yüzde 10 "evet" derken, yüzde 90'ı "hayır" dedi. 

Ekonomik krizden dolayı İsveçlilerin AB’ye bakış 

açısının değiştiğini kaydeden araştırmacı Sören 

Holmberg, "AB üyesi ülkelerden birçoğun 

ekonomik açıdan kötü günler geçiriyor. İsveçliler 

bu ülkelerin tekrar eski haline geri getirilmesi için 

İsveç bütçesinden yardım amaçlı yüksek miktarda 

para çıktığına inanıyor. Bu da AB üyeliğine 

olumsuz bakanların oranını her geçen gün 

artırıyor." şeklinde konuştu. 

Kaynak: AB Haber 


