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AB, TÜRKİYE VE ERMENİSTAN’I KUTLADI  
Türkiye ve Ermenistan arasında tarihi imza Avrupa Birliği’nde büyük 
memnuniyet yarattı. AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi 
Javier Solana, Türkiye ile Ermenistan'ı, ilişkileri normalleştirme yönünde 
tarihi bir adım atmalarından dolayı kutladı. Türk ve Ermeni dışişleri 
bakanlarının imza törenine katılmak için Zürih'te bulunan Solana, Ankara 
ile Erivan arasında yeni bir dönemin başlaması konusunda “Bu herkes 
için çok iyi. Bizler için çok iyi, her iki ülke için çok iyi, dahası bölge için çok 
iyi. Bizler de bunu destekleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı. AB üst düzey 
yetkilisi, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesinin 
Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve Ermenistan'ın AB ile ilişkileri açısından 
da büyük önem taşıdığını vurgularken, kendisinin bizzat imza törenine 
katılmasının da, AB'nin “büyük memnuniyetinin” ifadesi olduğunu kaydetti. 
Javier Solana, imzalanan protokollerin bir an önce Türkiye ve Ermenistan 
parlamentoları tarafından onaylanmasını ve yaşama geçirilmesini umut 
ettiklerini de dile getirdi. Birçok gözlemci tarafından tarihi olarak 
nitelendiren anlaşma, İsviçre’nin arabuluculuğunda yaklaşık 1 yıldır süren 
gizli müzakereler soncunda sağlanmıştı. Bu nedenle imza törenine İsviçre 
Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey ev sahipliği yaptı. Protokoller, 
Ankara ile Erivan arasında aşamalı olarak diplomatik ilişkilerin 
kurulmasını, Türkiye’nin 1993 yılından bu yana kapalı tuttuğu Ermenistan 
sınır kapısını açmasını ve 1915 olaylarına ilişkin soykırım tartışmasının, 
kurulacak bir komisyon ile incelenmesini öngörüyor. Kaynak: DW 
 
POLONYA LİZBON ANLAŞMASINI İMZALADI; ÇEK 
CUMHURİYETİ İSE YENİ KOŞUL ÖNE SÜRDÜ 
Geçtiğimiz hafta İrlanda’da yapılan bir referandum ile onaylanan Lizbon 
Anlaşması’nı onaylamayan iki ülkeden biri olan Polonya'nın Devlet 
Başkanı Lech Kaczynski anlaşmayı 10 Ekim Cumartesi günü imzaladı. 
Polonya'nın da onaylamasıyla, Lizbon Antlaşması'nın yürürlüğe 
girmesinin önünde tek engel olarak sadece Çek Cumhuriyeti'nin onayı 
kaldı. Öte yandan, Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Avrupa Birliği'nin 
Lizbon Anlaşması'nı imzalamak için yeni bir koşul öne sürdü. Avrupa 
Birliği'ne mesafeli tavrıyla bilinen Cumhurbaşkanı, bazı senatörlerin 
konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun 
sonuçlanmasını beklediğini belirterek anlaşmayı bir süredir 
onaylamıyordu. Klaus şimdi, anlaşmayı onaylamak için Lizbon 
Anlaşması'na bir ek yapılmasını istiyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Jerzy Buzek, Klaus'un, Çek Cumhuriyeti'nin Temel Haklar Sözleşmesi'nin 
bazı maddelerinden muaf tutulmasını istediğini söyledi. Lizbon 
Anlaşması'nın ekinde yer alan sözleşme, benzer bir muafiyeti İngiltere ve 
Polonya'ya tanıyor. Buna göre söz konusu ülkeler, işçilere tanınan bazı 
hakları uygulamaya koymayabiliyor. Kaynak: BBC 
 
AB ENERJİ ARAŞTIRMA FONUNU 3 KAT ARTTIRIYOR  
AB Avrupa enerji araştırma fonunu üç katına (11,7 milyar Euro) çıkaracak 
yeni bir kampanya başlattı. Avrupa Komisyonu raporuna göre 
güneş enerjisi için önümüzdeki on yılda 16 milyar Euro’luk fon ve 30 
kadar “Akıllı Şehir” kurularak bunlara 11 milyar Euro destek 
sağlanması hedefleniyor. Toplamda en az 50 milyar Euro ek fonun 
önümüzdeki on yıl içerisinde çeşitli teknoloji alanlarına kaydırılarak AB’nin 
2050’ye kadar sera gazı etkisini yüzde 80 oranında azaltması 
öngörülüyor. Kaynak: EurActiv  

 
AB, ARAÇ LASTİKLERİNE "YAKIT VERİMLİLİĞİ" ETİKETİ 
GETİRİYOR 
Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bakanlar Kurulu arasında varılan 
mutabakata göre 1 Kasım 2012’den itibaren beyaz eşyalarda kullanılan 
enerji tasarruf etiketine benzer bir etiketle fabrikadan perakendecilere 
dağıtılan bütün lastiklerin etiketlenmesi kararlaştırıldı. Söz konusu 
etikette lastikler en iyi “A” ve en kötü “G” şeklinde sınıflandırılacaklar. 
AB ülkelerine lastiklerin en azından “C” sınıfında olmalarını sağlayacak 
mali teşvikler verilecek. Araçların yakıt tasarrufuna ilişkin bu önleme ek 
olarak bir lastiğin yağışlı havadaki durumu ve desibel cinsinden sebep 
olduğu gürültü miktarı da bu etikette yer alacak. Konuyla ilgili mevzuatı 
hazırlayan Belçikalı AP üyesi Ivo Belet “Yeni etiketleme sisteminin 
çevre ve tüketiciler üzerinden doğrudan büyük avantajları olacak” 
derken imalatçıların en düşük maliyetle bu işi tamamlayacaklarını 
belirtti. Ancak eleştirmenler mevzuatın imalatçıların baskıları nedeniyle 
sulandırıldığını ileri sürerek önceki taslak metinde satış sırasında 
zorunlu etiket uygulamasının yer aldığına dikkat çekti. Sonunda lastiğin 
satışından önce tüketiciye etiketin gösterilmesi gibi bir alternatif 
sunulması kararlaştırıldı. Eleştirmenlere göre, bu uygulama gönüllü 
oluyor ve yaptırım gücü bulunmuyor. Tüketici grubu ANEC’in Genel 
Sekreteri Stephen Russell “Eğer niyetiniz tüketiciyi lastiğin emniyeti, 
yakıt tasarruf kapasitesi ve gürültü performansı konusunda 
bilgilendirmekse etiketin lastik üzerinde görünmesi gerekir” dedi. 
Çevreci grup T&E’den Jos Ding de benzer şekilde “Gönüllü uygulama 
yasa yapıcıların vaktini almaktan başka bir işe yaramaz” açıklamasında 
bulundu. Kaynak: EurActiv  
 

Slovenya ile aralarındaki sınır anlaşmazlığında çözüm sürecinin 
başlaması üzerine o

HIRVATİSTAN ÜYELİK MÜZAKERELERİNE YENİDEN 
BAŞLADI 

n aylık bir blokajın ardından, 

Kaynak: EU Observer  

Hırvatistan AB ile 
müzakerelere kaldığı yerden devam ediyor. 6 başlıkta müzakerelere 
başlayan Hırvatistan, müzakerelerini tamamladığı 5 başlığı da kapattı. 
Sermayenin serbest dolaşımı, tarım ve kırsal kalkınma, adalet, özgürlük 
ve güvenlik, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı, vergi, bölgesel 
politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlıklarında müzakerelere 
başlanmış oldu. Böylece müzakerelere açılan başlık sayısı 28 olurken, 
kapaması gerçekleştirilen başlık sayısı ise 12’ye ulaşmış oldu.  

 
TÜRKİYE ADR'YE TARAF OLUYOR 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın Türkiye’nin çok 
yakın bir tarihte ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası 
Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması) konvansiyonuna taraf olacağını 
duyurdu. Tehlikeli maddeleri, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile 
çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık 
karayoluyla taşınmasını sağlamak amacıyla oluşturulan 
ADR, Türkiye'de AB’ye uyum sürecinde gündeme geldi. Konvansiyon,  
taşıma  sürecinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, 
yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli 
maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin 
sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirliyor.  
Kaynak: EurActiv 
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