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Delegace naleznou níže přehled nejvýznamnějších rozhodnutí, která byla přijata v jiných složeních 

Rady, a nejdůležitějších otázek, které jsou v nich v současné době projednávány. Na základě tohoto 

dokumentu by měly mít delegace možnost upozornit předsednictví na jakýkoli bod, který podle 

jejich názoru ovlivňuje řádnou organizaci jednání v příslušných oblastech.
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HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI

Rada na svém zasedání konaném dne 4. března 2008 projednala mimo jiné tyto otázky:

Programy stability a konvergenční programy:

Rada přijala stanoviska k aktualizovaným programům stability předloženým Rakouskem, Řeckem, 

Irskem, Portugalskem, Slovinskem a Španělskem, k prvním programům stability předloženým 

Kyprem a Maltou, a k aktualizovaným konvergenčním programům předloženým Bulharskem, 

Českou republikou, Dánskem, Estonskem, Lotyšskem a Litvou.

Příprava jarního zasedání Evropské rady

– Hlavní směry hospodářské politiky a doporučení pro jednotlivé země

Rada schválila zprávy k předložení na jarním zasedání Evropské rady 

(ve dnech 13.–14. března), jež se týkají hlavních směrů hospodářské politiky EU pro období 

2008–2010/2011 a aktualizace za rok 2008, jejímž předmětem jsou integrovaná doporučení 

pro jednotlivé země v oblasti hospodářské politiky a politik zaměstnanosti. Po schválení 

Evropskou radou budou tyto směry a doporučení přijaty Radou bez dalšího projednávání.

– Finanční stabilita

V Radě proběhla výměna názorů o situaci na finančních trzích a o pokroku ve věci otázek 

finanční stability, a to s výhledem na další projednání během jarního zasedání Evropské rady 

(ve dnech 13.–14. března). Rada schválila průběžnou zprávu o tomto tématu, v níž je 

hodnocena probíhající činnost v oblasti stability finančního trhu s ohledem na trvávající 

období otřesů na globálních finančních trzích zaznamenané od srpna minulého roku. Rovněž 

vzala na vědomí sdělení předložené Komisí, v němž se navrhuje, aby Evropská rada potvrdila 

zásady, kterými se má EU řídit vnitřně i na mezinárodních fórech, a soubor opatření, jež by 

měla být provedena.
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– Státní investiční fondy („sovereign wealth funds“)

V Radě proběhla výměna názorů o otázkách týkajících se státních investičních fondů, 

a to s ohledem na další projednání během jarního zasedání Evropské rady 

(ve dnech 13.–14. března).

Rada vzala na vědomí sdělení Komise, v němž se navrhuje, aby byl na mezinárodní úrovni 

definován kodex chování s cílem zajistit větší transparentnost, předvídatelnost a odpovědnost 

v oblasti státních investičních fondů. Delegace vyjádřily souhlas s tím, že státní investiční 

fondy hrají významnou a pozitivní roli na celosvětových kapitálových trzích, a zdůraznily, 

že je třeba, aby EU zaujala společný postoj s cílem pomoci zajistit, aby jejich sdílené cíle byly 

prostřednictvím činnosti na mezinárodních fórech naplněny.

Zdanění úspor

Komise informovala Radu o pokroku, jehož dosáhla v rámci kontaktů s některými třetími zeměmi 

a územími, pokud jde o možné přijetí opatření v oblasti zdanění úspor, jež budou rovnocenné 

s opatřeními uplatňovanými v EU. V Radě proběhla výměna názorů ohledně této otázky i ohledně 

uplatňování směrnice o zdanění příjmu z úspor v rámci EU.

Rada zopakovala své odhodlání rozšířit a zlepšit soustavu dohod o zdanění úspor uzavřených 

EU a členskými státy a vyjádřila Komisi podporu v jejím úsilí o uzavření takových dohod s další 

skupinou třetích zemí.

Rada rovněž vyzvala Komisi, aby urychlila přípravu zprávy o provádění směrnice 2003/48/ES 

od jejího vstupu v platnost dne 1. července 2005. Neformální ad hoc zpráva o fungování směrnice 

o zdanění úspor bude předložena ústně v květnu roku 2008.



8700/08 tj/AJ/vm 4
DQPG CS

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Rada na svém zasedání konaném dne 17. března 2008 projednala mimo jiné tyto otázky:

Kontrola stavu

Rada přijala závěry ke sdělení Komise nazvanému „Příprava na kontrolu stavu reformy SZP“.

V těchto závěrech jsou vytyčeny názory Rady ohledně některých aspektů komunikace, na něž budou 

navazovat legislativní návrhy, které má předložit Komise v květnu roku 2008. Rada uvítala záměr 

slovinského a francouzského předsednictví ukončit tuto kontrolu stavu do konce roku 2008 

s přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu.

Kvóty pro mléko

Rada kvalifikovanou většinou přijala nařízení, kterým se mění jednotné nařízení o společné 

organizaci trhů tak, že se vnitrostátní kvóty pro mléko zvýší o 2 % od nového hospodářského roku 

pro mléko začínajícího dne 1. dubna 2008; německá delegace a rakouská delegace hlasovaly proti 

a francouzská delegace se hlasování zdržela. Zpráva o vývoji trhu pro oblast mléka a mléčných 

výrobků, jež návrh doprovázela, obsahovala závěr, že vyhlídky týkající se vývoje trhu EU 

i světového trhu jsou pozitivní, přičemž analýza provedená s ohledem na 2% nárůst produkce mléka 

v EU ukazuje, že na trhu existují pro toto další množství příležitosti odbytu.

Rada na svém zasedání konaném dne 14. dubna 2008 projednala mimo jiné tyto otázky:

Kvóty Polska pro lov tresky obecné

Rada přijala nařízení, kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné 

v Baltském moři (subdivize 25–32) na období od roku 2008 do roku 2011. Nařízení stanoví 

„splácení“ po dobu 4 let, aby se kompenzovaly odlovy polských rybářů nad rámec kvóty 

v roce 2007. Polsko splatí v roce 2008 10 % překročených kvót a v následujících letech 

2009, 2010 a 2011 vždy 30 %. Toto opatření je podmíněno přijetím opatření ze strany 

Polska na kontrolu rybolovu a na snížení nadměrné kapacity jeho rybářského loďstva
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Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

V Radě proběhla politická rozprava o navrhovaném nařízení o zavedení systému Společenství pro 

předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Cílem 

návrhu, jenž vychází z opatření dosud prováděných Společenstvím v oblasti boje proti 

nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v rámci akčního plánu, je pokrýt celý 

zásobovací řetězec, tedy rybolov, překládku, zpracování, vykládku a obchod. Tržní hodnota 

nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se odhaduje na více než 10 miliard EUR.
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DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA

Rada na svém zasedání konaném dne 7. dubna 2008 projednala mimo jiné tyto otázky:

Galileo

V očekávání stanoviska Evropského parlamentu v prvním čtení se Rada dohodla na obecném 

přístupu k pozměněnému návrhu nařízení o dalším provádění evropských družicových navigačních 

programů Egnos a Galileo. Cílem navrhovaného nařízení je poskytnout právní základ pro 

rozpočtové plnění uvedených programů ve stávajícím rozpočtového období let 2007–2013.

Dohodnuté znění zohledňuje změny, jež se ukázaly jako nezbytné poté, co došlo k ustoupení od 

systému koncesí v zaváděcí fázi, a to takto: Evropské společenství převezme odpovědnost za 

zavedení systému; rozpočtové prostředky na financování obou programů se stanoví na 

3,4 miliardy EUR; veřejná správa programu je posílena přesným vymezením odpovědností 

Evropského společenství, Úřadu pro dohled nad evropským GNSS a Evropskou kosmickou 

agenturou, jakož i prohlášením, že Komise je odpovědná za řízení programu.

Letištní poplatky

Rada dosáhla politické dohody o návrhu směrnice o letištních poplatcích. Cílem navrhované 

směrnice je stanovit společné zásady pro výběr letištních poplatků na letištích ve Společenství.

Jejím účelem je nově vymezit vztah mezi provozovateli a uživateli letišť, přičemž při výpočtu 

poplatků vybíraných od uživatelů vyžaduje naprostou transparentnost, konzultace s uživateli 

a uplatňování zásady nediskriminace. Rada se dohodla, že se směrnice použije na letiště s více než 

5 miliony cestujících za rok a dále na největší letiště v každém členském státě.
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Počítačové rezervační systémy

Rada se dohodla na obecném přístupu k návrhu nařízení o kodexu chování pro používání 

počítačových rezervačních systémů. Kodex chování pro používání počítačových rezervačních 

systémů byl vytvořen nařízením 2299/89 v roce 1989, kdy byla velká část rezervací letenek 

prováděna prostřednictvím počítačových rezervačních systémů, z nichž většinu vlastnily 

a kontrolovaly letecké společnosti. Vzhledem k významným změnám na trhu, kdy je 40 % všech 

letenek v EU rezervováno prostřednictvím alternativních prostředků, je třeba tento kodex 

aktualizovat. Cílem navrhované směrnice je především posílit hospodářskou soutěž mezi 

poskytovateli počítačových rezervačních systémů a zároveň zachovat ochranná opatření proti 

možnému zneužití postavení na trhu a zajistit poskytování nestranných informací spotřebitelům.

Návrh má dále zajistit železničním službám začleněným do počítačových rezervačních systémů 

letecké dopravy nediskriminační zacházení.

Třetí balíček o námořní bezpečnosti

V Radě se konaly politické rozpravy o dvou zbývajících návrzích třetího balíčku o námořní 

bezpečnosti. První z nich, návrh směrnice o souladu s požadavky na stát vlajky, má za cíl zajistit, 

aby členské státy účinně a důsledně plnily své povinnosti jakožto státy vlajky v souladu s úmluvami 

IMO vztahujícími se na námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí. Druhý z nich, návrh 

směrnice o občanskoprávní odpovědnosti a finančních zárukách majitelů plavidel, má za cíl 

stanovit na úrovni Společenství režim občanskoprávní odpovědnosti majitelů plavidel za škody 

způsobené třetím stranám. Zatímco Rada již přijala společné postoje k pěti návrhům tohoto balíčku 

o bezpečnosti, ve věci těchto dvou návrhů se dosud nepodařilo dosáhnout většinové shody.


