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KOBİ VE TÜKETİCİLER İÇİN AB ÇAPINDA SÖZLEŞME 
HUKUKUNA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI  
 
Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Komisyonu'nun bir önerisine destek 
vermesi üzerine Avrupa çapında ortak sözleşme hukukuna bir adım 
daha yaklaşıldı. Ancak tüketici dernekleri böyle bir sistemin uluslararası 
ticarete önemli bir katkı sağlamayacak olmasının yanı sıra hem şirketler 
hem de tüketiciler için yeni belirsizlikler ortaya çıkaracağını savunuyor. 
AB çapında bir sözleşme hukuku ve medeni kanun oluşturulması, 
Avrupa entegrasyonu için önemli adımlar olarak görülüyor. AP vekilleri 
dün, ALDE'den Diana Wallis'in hazırladığı, firmalar ve tüketicilere ulusal 
kanun yerine AB sözleşme kanununu tercih etme şansı tanıyan raporu 
kabul etti. Buna göre AB sözleşme kanunu internetten alışveriş 
yaparken de kullanılabilecek. Şu anda AB firmalarının başka AB 
ülkelerinde satış yaparken o ülkenin kanunlarına tabi olması gerekiyor. 
Kanunlardaki belirsizlikler ve birden çok mevzuata uyum sağlamanın 
maliyeti çoğu zaman uluslararası ticarete olumsuz yansıyor. Sorun 
özellikle KOBİ'leri etkiliyor. Ancak bu durum Amazon ve eBay gibi 
büyük e-ticaret şirketlerini de etkiliyor. Örneğin bu iki şirketin İngiltere ve 
Almanya siteleri bulunmaktayken, pazarın maliyetleri karşılamak için 
çok küçük olması sebebiyle Lüksemburg sitesi bulunmuyor. Şirketlerin 
sorunlarından tüketiciler de etkileniyor. Avrupa Komisyonu'nun 
adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding, 'Başka bir AB ülkesinden bir 
şey satın almak isteyen müşterilerin neredeyse üçte biri, firmanın o 
ülkeye hizmet vermemesi sebebiyle bunu gerçekleştiremiyor' dedi. 
AP'nin onayını memnuniyetle karşılayan Reding, 'sınır ötesi ticareti 
kolaylaştıracak her yolu araştırdıklarını' belirtti. İşlem maliyetleri 
özellikle KOBİ'lerin AB ortak pazarında genişlemesini zorlaştırıyor. 
Avrupa Komisyonu, tercihe bağlı AB sözleşme hukukunun e-ticaret 
yapan bir KOBİ'nin maliyetlerinin pazar başına 9 bin Euro 
düşebileceğini, bu rakamın AB genelinde faaliyet gösteren bir firma için 
230 bin Euro'ya çıkabileceğini hesaplıyor. Reding, AP ve hükümetlerle 
yakın işbirliğinde bulunarak bu sistemin nasıl gerçekleştirilebileceği 
üzerinde çalışacağını söyledi. Tüketici dernekleri ise 'tercihe dayalı 
sistemin' ciddi hatalar içerdiği uyarısında bulunuyor. Ticaret yapanların 
yüzde 79'u ise AB geneline geçerli olacak kanunların, sınır ötesi ticari 
faaliyetlerini büyütmeye neredeyse hiç katkısı olmayacğını düşünüyor. 
Avrupa tüketici örgütü BEUC Genel Direktör Yardımcısı Ursula Pachl, 
uygulamanın ne tüketicilere ne de KOBİ'lere olumlu etkisinin 
olmayacağını, daha fazla belirsizlik ve yasal karışıklığa sebep olacağını 
söyledi.  
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AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ 
 
Avrupa Merkez Bankası, önümüzdeki ay faizleri yükselteceğinin 
işaretini verdi. Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, enflasyon 
konusunda ''son derece uyanık'' olacaklarını söyleyerek, enflasyon 
seviyesini dikkatle izlemeye devam edeceklerini bildirdi. Trichet'nin 
bugünkü açıklamasında kullandığı bu ifadeler, Temmuz ayında faiz 
artırımı yapılacağının işareti olarak değerlendiriliyor. Banka, 
Frankfurt'taki merkezinde bugün yaptığı toplantıda, yüzde 1,25 olan  

 
gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi. Ancak ekonomistler,  
bankanın önümüzdeki ay düzenlenecek toplantıda faiz oranlarını bir 
kez daha artıracağını tahmin ediyor. Banka, Nisan ayında, artan 
enflasyonla mücadele için gösterge faiz oranını 25 baz puan 
yükselterek yüzde 1,25'e çıkarmıştı. Böylece, Mayıs 2009'dan itibaren 
yüzde 1 seviyesinde olan gösterge faiz oranı ilk kez Nisan ayında 
artırılmıştı. 17 ülkelik Euro bölgesinde enflasyonla mücadele için 
Temmuz ayından itibaren faizlerin yükseltilmesi bekleniyor. Merkez 
Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, enflasyon konusunda ''son 
derece uyanık'' olacaklarını söyleyerek, enflasyon seviyesini dikkatle 
izlemeye devam edeceklerini bildirdi. Trichet'nin bugünkü 
açıklamasında kullandığı bu ifadeler, Temmuz ayında faiz artırımı 
yapılacağının işareti olarak değerlendiriliyor. Jean-Claude Trichet, orta 
vadeli enflasyon hedeflerinin yüzde 2'nin altına inmek olduğunu ifade 
ederek, son altı aydır emtia ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 
enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini kaydetti. Euro bölgesinde 
enflasyon oranı Mayıs ayında yözde 2,7 oldu. Merkez Bankası, Euro 
Bölgesi için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ya 
yükseltti. Banka büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,9 
çıkardı. İngiltere de faizleri değiştirmedi İngiltere Merkez Bankası, 
gösterge faiz oranını yüzde 0,5'te bıraktı. İngiltere Merkez Bankası, 
artan enflasyon kaygılarına rağmen, piyasaların beklentileri 
doğrultusunda gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi. İngiltere'de 
yüzde 4,5'e ulaşan tüketici enflasyon oranı, Merkez Bankasının yüzde 2 
olan enflasyon hedefinin iki katından yüksek düzeyde. Ancak son 
veriler ekonomik canlanmanın çok hassas olduğuna işaret ediyor. 
Merkez Bankası, küresel ekonomik kriz sırasında ekonomiyi 
resesyondan çıkarmayı desteklemek amacıyla yüzde 0,5'e indirdiği 
gösterge faiz oranını ardarda 27 aydır değiştirmiyor. 
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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GELİYOR 
 
Türk Hükümet, seçimlerden sonra kurulacak kabinenin yapısını 
değiştiren Kanun Hükmünde Kararname’yi (KHK) yayımladı. Bakanların 
sayısını azaltan ve devlet bakanlığı örgütlenmesini ortadan kaldıran 
düzenlemeye göre, kabinede başbakan, 4 başbakan yardımcısı ve 20 
bakan olacak. Yeni yapılanma ile Avrupa Birliği Bakanlığı da kurulacak. 
Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı olacak birimler şu şekilde sıralandı: 
Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı 
Sektörel Politikalar Başkanlığı 
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 
Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı 
Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı 
Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı 
Mali İşbirliği Başkanlığı 
Sivil Toplum ve İletişim Kültür Başkanlığı 
Proje Uygulama Başkanlığı 
Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı 
Çeviri ve Eşgüdüm Başkanlığı 
 
Kaynak: Zaman Gazetesi 

http://www.uib.org.tr/

