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AB DÖNEM BAŞKANLIĞI MACARİSTAN’A GEÇİYOR 
Macaristan, altı aydır Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı yürüten 
Belçika’dan görevi devralmaya hazırlanıyor. Farklı bir çizgi izlemeye 
çalışacak olan Macaristan’ın programı ve öncelikleri açıklandı. 
Macaristan Dışişleri Bakanı Janos Martonyi tarafından açıklanan 
programın ana başlıkları yine ekonomiyle ilgili olacak, ancak altı aylık 
stratejisini Avrupa’yı dinleme, ona hizmet etme ve destek olma üzerine 
kuran Macaristan, Avrupa Birliği gündemine farklı bir açıdan yaklaşma 
niyetinde. Martonyi, ülkesinin seçtiği sloganın, “İnsani dokunuşla güçlü 
Avrupa” olduğunu söyledi. Ekonominin sadece istatistiksel verilerden ya 
da makro ve mikro unsurlardan oluşmadığını söyleyen Macar bakan, 
önceliğin insan olduğunu hatırlattı. Avrupa’nın giderek azalan ve 
yaşlanan nüfusu sürekli akademik çalışmalara konu olsa ya da hakkında 
konferanslar düzenlense de bu konu dönem başkanı olan ülkelerin ana 
gündem maddesi olmaz. Macaristan bu konuda da farklı bir adım atma 
niyetinde. Azalan ve yaşlanan bir nüfusla dünyanın en rekabetçi bölgesi 
olunmayacağını vurgulayan Martoyni bu konuyu gündemde tutmak 
istediklerini söyledi. Enerji güvenliği konusuna da özel önem verme 
niyetinde olan Macaristan’ın genişleme konusundaki önceliği ise 
Hırvatistan. Martoyni, Hırvatistan’ın katılım müzakerelerinin kendi 
dönemlerinin sonuna kadar tamamlanmasını umduklarını söyledi. 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer ülkeler için ise konulan hedef 
mevcut durumu bir adım daha ileri götürebilmek olarak belirlendi. 
Kaynak: VoA  
 
TÜRKİYE AB 8. ÇERÇEVE PROGRAMINA HIZLI 
BAŞLAYACAK 
Avrupa Komisyonu’nun 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak 8. 
Çerçeve Programı’na yönelik hazırlık süreçlerini 2011 yılından itibaren 
başlatması öngörülüyor Avrupa Birliği’nde araştırma ve teknoloji 
geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı olan 
Çerçeve Programlarının 8.'si için Türkiye hazırlık sürecini başlattı. Bu 
sürece girdi sağlamak üzere TÜBİTAK koordinasyonunda Temmuz-Eylül 
2010 tarihleri arasında Türkiye Araştırma Alanı paydaşlarının yoğun 
katılımı ile gerçekleştirilen “Ulusal Danışma Süreci” temel alınarak 
oluşturulan “Türkiye 8. Çerçeve Programı Görüş Kağıdı” Aralık 2010 
tarihinde Avrupa Komisyonu’na iletildi. İlki 1984 yılında başlayan çok yıllı 
Çerçeve Programlarının(ÇP) kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı 
her bir programda artış gösteriyor. Çerçeve Programları’nın başlıca 
amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin 
güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası 
işbirliğinin teşvik edilmesi  sayılıyor. 1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına 
dek yürürlükte olacak olan 7. ÇP, tüm AB girişimlerini ortak bir çatı 
altında toplamayı hedefliyor.  7. ÇP, İşbirliği Özel Programı, Fikirler Özel 
Programı, Kişiyi Destekleme Özel Programı ve Kapasiteler Özel 
Programı’ndan oluşuyor. İşbirliği Özel Programı’nın içinde Sağlık, Enerji, 
Ulaştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Çevre, Gıda, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, Nanobilimler ve Uzay olmak üzere 9 tematik alan 
bulunuyor. AB 2007-2013 yılları arasındaki 7. Çerçeve Programı için 50 
milyar Euro kaynak ayırmıştı. Programlarla ilgili ayrıntılı 
bilgiye www.fp7.org.tr  sitesinden ulaşılabilinir.  
Kaynak: EurActiv 
 

AB’NİN REACH VE CLP TÜZÜĞÜ’NE UYUMDA SON TARİH:  
3 OCAK 2011 
Avrupa Birliği ülkelerine kimyasal madde ve karışım hatta maden cevheri 
ve konsantreleri ihraç eden Türk firmaları’na İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden uyarı geldi. AB’nin CLP Tüzüğü 
nedeniyle Türkiye’den ihracatın kesintiye uğramaması için ihraç edilen 
ürünlerin sınıflandırma bilgilerinin CLP Tüzüğü’ne uygun olması 
gerekiyor. Eğer Türk firmaların ihraç ürünlerini bu tüzüğe uymuyorsa, 
ihracatta sorunlar yaşanabilir. Tüzük kapsamında bildirim için son tarih 
ise 3 Ocak 2011.20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren 1272/2008 
sayılı CLP Tüzüğü’ne göre, (Classification, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures / Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, 
kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmalara, söz konusu 
madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, 
etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü getiriyor. Avrupa Kimyasallar 
Ajansı’na (AKA) yapılacak bildirimin, Avrupa’daki ithalatçı firma 
tarafından yapılması gerekmekle birlikte, ihracatçı firmaların AB’deki 
müşterisinin kendinden aldığı ürünler için bu başvuruyu yapıp 
yapmadığını takip etmesi ve Ajans’a yapılacak bildirim için gerekli bilgileri 
hazırlaması gerekiyor. CLP Tüzüğü’nün kademeli olarak tehlikeli 
maddeler (dangerous substances) ve tehlikeli karışımlar (dangerous 
preparations) direktiflerinin yerine geçeceğini belirtiliyor. Yürürlüğe giren 
CLP Tüzüğü kapsamında; maddelere (substances) için 1 Aralık 2010 
tarihine kadar, karışımlara (mixtures) ise 1 Haziran 2015 tarihine kadar 
geçiş süresi verildiği ifade ediliyor. CLP Tüzüğü, Birleşmiş Milletler’in 
sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) 
kriterlerine uygun olarak hazırlandı. Sistem, dünya çapında aynı 
kimyasalın fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeleri hakkındaki bilgilerin 
farklı şekillerde sınıflandırılıp, etiketlenmesi sorunuyla başa çıkabilmek 
amacıyla BM düzeyinde geliştirildi. Aynı zamanda, bir ürünün ihracı 
sırasında, genellikle farklı kriterlerden ötürü farklı farklı sınıflandırılıp, 
etiketlenmesi zorunluluğundan kaynaklanan ticari engelleri de azaltmak 
amacını taşıyor. Diğer taraftan CLP Tüzüğü kapsamında, AB’de 
kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme 
bilgilerini AKA’ya 3 Ocak 2011 tarihine kadar bildirim yükümlülüğü 
bulunuyor. Bu kapsamda, ülkemizden Avrupa Birliği’ne yapılacak 
kimyasal madde ve karışımın (hatta maden cevheri ve konsantrelerinin) 
ihracatında CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan bir sorun yaşanmaması için 
yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor: 
·        CLP Tüzüğü kapsamında sınıflandırma değerlendirmesi yapılması, 
·        Oluşturulan yeni sınıflandırmaların yer aldığı Güvenlik Bilgi 
Formları’nın hazırlanması / güncellenmesi, (453/2010 sayılı AB tüzüğüne 
göre), 
·        Türk firmalarının, AB’deki ithalatçıları tarafından Ajans’a yapılacak 
bildirim için gerekli bilgilerin hazırlama yükümlülüklerini yerine getirilmesi. 
Kaynak: EurActiv 
 
AB'DEN KAMYONETLERE ÇEVRE FRENİ 
AB çevre bakanları, Avrupa’daki küçük nakliye araçlarına, iklime daha az 
zarar vermeleri için belirli bir standart getirilmesi konusunda anlaştı. 
Buna göre küçük nakliye araçları bundan böyle azami 5,6 litre dizel 
tüketecek. Kaynak: AB Haber 
 

http://www.uib.org.tr/
http://www.fp7.org.tr/tubitak_content_files/305/turkeys_Position_Paper_towards_FP8.pdf
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