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Teema: Aruanne menetluste kohta nõukogu teistes koosseisudes

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele nõukogu teistes koosseisudes vastu võetud kõige 

olulisemate otsuste ja praegu arutlusel olevate küsimuste loetelu. Selle dokumendi abil saavad 

delegatsioonid juhtida eesistujariigi tähelepanu punktidele, mis nende arvates mõjutavad 

asjaomastes valdkondades toimuvate menetluste nõuetekohast läbiviimist.
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MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED

Nõukogu arutas oma 4. märtsi 2008. aasta istungil muu hulgas järgmisi teemasid:

Stabiilsus- ja lähenemisprogrammid

Nõukogu võttis vastu arvamused, milles käsitletakse Austria, Kreeka, Iirimaa, Portugali, Sloveenia 

ja Hispaania esitatud ajakohastatud stabiilsusprogramme, Küprose ja Malta esitatud esimesi 

stabiilsusprogramme ning Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Taani, Eesti, Läti ja Leedu esitatud 

ajakohastatud lähenemisprogramme.

Ettevalmistused kevadiseks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks

– Majanduspoliitika üldsuunised ja riigipõhised soovitused

Nõukogu kiitis heaks aruanded, mis esitatakse Euroopa Ülemkogu kevadisele kohtumisele 

(13. ja 14. märts) ning milles käsitletakse ELi majanduspoliitika üldsuuniseid ajavahemikuks 

2008–2010/2011 ning 2008. aastal ajakohastatud majandus- ja tööhõivealaseid riigipõhiseid 

integreeritud poliitikasoovitusi. Kui Euroopa Ülemkogu need heaks kiidab, võtab nõukogu 

need suunised ja soovitused ilma täiendava aruteluta vastu.

– Finantsstabiilsus

Nõukogu pidas arvamuste vahetuse finantsturgude olukorra ja finantsstabiilsuse alastes 

küsimustes saavutatud edusammude kohta, pidades silmas täiendavaid arutelusid Euroopa 

Ülemkogu kevadisel kohtumisel (13. ja 14. märtsil). Nõukogu kiitis heaks seda teemat 

käsitleva vahearuande, hinnates finantsturgude stabiilsusega seoses tehtavat tööd, võttes 

arvesse möödunud aasta augustis alanud ja siiani jätkuvat hindade kõikumist ülemaailmsetel 

finantsturgudel. Nõukogu võttis samuti teadmiseks komisjoni esitatud teatise, milles 

soovitatakse Euroopa Ülemkogul võtta vastu põhimõtted ELi tegevuse suunamiseks nii 

liidusiseselt kui ka rahvusvahelistel foorumitel ning mitmeid edaspidi võetavaid meetmeid.
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– Riiklikud investeerimisfondid

Nõukogu pidas arvamuste vahetuse riiklike investeerimisfondidega seotud küsimuste kohta, 

võttes arvesse täiendavaid arutelusid Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel (13. ja 

14. märtsil). Nõukogu võttis teadmiseks komisjoni esitatud teatise, milles soovitatakse 

rahvusvahelisel tasandil määratleda toimimisjuhend, et tagada riiklike investeerimisfondide 

suurem läbipaistvus, prognoositavus ja aruandekohustus. Delegatsioonid nõustusid, et 

riiklikel investeerimisfondidel on ülemaailmsetel kapitaliturgudel oluline ja positiivne roll 

ning et EL vajab ühist seisukohta, et aidata tagada ühiste eesmärkide saavutamine 

rahvusvaheliselt tehtava töö kaudu.

Hoiuste maksustamine

Komisjon tutvustas nõukogule edusamme, mida komisjon on teinud kontaktide loomisel teatavate 

kolmandate riikide ja territooriumidega seoses võimaliku hoiuste maksustamise meetmete 

võtmisega, mis on võrdväärsed ELis kohaldatavate meetmetega. Nõukogus toimus arvamuste 

vahetus sel teemal ning samuti hoiuste intresside maksustamist käsitleva direktiivi ELis 

kohaldamise kohta.

Nõukogu kordas, et tahab laiendada ja parandada ELi ja liikmesriikide sõlmitud hoiuste 

maksustamise alaste lepingute võrgustikku, väljendades toetust komisjonile jõupingutustes sõlmida 

hoiuste maksustamise alased lepingud täiendava kolmandate riikide rühmaga.

Lisaks palus nõukogu komisjonil kiirendada aruande koostamist direktiivi 2003/48/EÜ rakendamise 

kohta alates selle jõustumisest 1. juulil 2005. Mitteametlik suuline ad hoc aruanne hoiuste 

maksustamise direktiivi toimimise kohta esitatakse 2008. aasta mais.
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PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS

Nõukogu arutas oma 17. märtsi 2008. aasta istungil muu hulgas järgmisi teemasid:

„Tervisekontroll”

Nõukogu võttis vastu järeldused komisjoni teatise „Ühise põllumajanduspoliitika reformi 

„tervisekontrolli” ettevalmistamine” kohta. Kõnealustes järeldustes käsitleti nõukogu seisukohti 

teatise teatavate aspektide kohta, millele järgneb komisjoni poolt 2008. aasta mais esitatav 

õigusaktide pakett. Nõukogu tervitas eesistujariikide Sloveenia ja Prantsusmaa kavatsusi viia 

„tervisekontroll” lõpule enne 2008. aasta lõppu, võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust.

Piimakvoodid

Nõukogu võttis kvalifitseeritud häälteenamusega vastu määruse, millega muudetakse ühise 

turukorralduse ühtset määrust, et suurendada riiklikke piimakvoote 2 % võrra järgmisest 

turustusaastast, mis algab 1. aprillil 2008; Saksamaa ja Austria delegatsioon hääletasid vastu ja 

Prantsusmaa delegatsioon hoidus hääletamast. Ettepanekule lisatud piimasektori turuväljavaateid 

käsitlevas aruandes jõutakse järeldusele, et nii ELi kui ka maailmaturu väljavaated on positiivsed 

ja ELi piimatootmise 2 % kasvu põhjal tehtud analüüs näitab, et turg pakub kõnealustele 

lisakogustele varmalt võimalusi.

Nõukogu arutas oma 14. aprilli 2008. aasta istungil muu hulgas järgmisi teemasid:

Poola tursapüügikvoodid

Nõukogu võttis vastu määruse, millega kohandatakse Poolale Läänemeres (alarajoonid 25–32) 

ajavahemikuks 2008–2011 eraldatavaid tursapüügikvoote. Määrusega nähakse ette nelja aasta 

vältel toimuv hüvitamine, et kompenseerida Poola kalurite ülepüüki 2007. aastal. Poola hüvitab 

2008. aastal 10 % püügikvooti ületanud kogusest ning aastatel 2009, 2010 ja 2011 igal aastal 30 % 

kvooti ületanud kogusest. Selle eeltingimusena peab Poola võtma meetmeid kalapüügitegevuse 

kontrollimiseks ja oma kalalaevastiku liigse püügivõimsuse vähendamiseks.
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Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük

Nõukogus toimus poliitiline mõttevahetus määruse ettepaneku üle, millega luuakse ühenduse 

süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 

lõpetamiseks. Ettepaneku, mille aluseks on tegevuskava raames seni võetud ELi meetmed 

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga võitlemiseks, eesmärk on hõlmata kogu 

tarneahelat (püük, ümberlaadimine, töötlemine, lossimine ja kaubandus). Ebaseadusliku, teatamata 

ja reguleerimata kalapüügi hinnanguline turuväärtus on rohkem kui 10 miljardit eurot.
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TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON, ENERGEETIKA

Nõukogu arutas oma 7. aprilli 2008. aasta istungil muu hulgas järgmisi teemasid:

Galileo

Oodates Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud arvamuse esitamist, leppis nõukogu 

kokku üldises lähenemisviisis määruse muudetud ettepaneku suhtes, mis käsitleb Euroopa 

satelliitraadionavigatsiooni programmide EGNOS ja Galileo rakendamise jätkamist. Kavandatava 

määruse eesmärk on tagada õiguslik alus programmide eelarvete täitmiseks kehtiva 

finantsraamistiku (2007–2013) ajal. Kokkulepitud tekst kajastab järgmisi muudatusi, mis on 

vajalikud kasutuselevõtuetapis kontsessioonist loobumise tõttu: Euroopa Ühendus vastutab 

süsteemi kasutuselevõtmise eest; eelarvevahendid mõlema programmi rahastamiseks on 3,4 

miljardit eurot; programmi avaliku sektori poolset juhtimist tugevdatakse Euroopa Ühenduse, 

Euroopa GNSS järelevalveameti ja Euroopa Kosmoseagentuuri vastutuse kindla määratlemise teel 

ning andes vastutuse programmi juhtimise eest komisjonile.

Lennujaamatasud

Nõukogu jõudis poliitilisele kokkuleppele lennujaamatasusid käsitleva direktiivi ettepaneku suhtes. 

Kavandatud direktiivi eesmärk on sätestada ühised põhimõtted ühenduse lennujaamades 

lennujaamatasude kehtestamiseks. Selle eesmärk on uuesti kindlaks määrata lennujaama käitajate 

ja lennujaama kasutajate vahelised suhted, nähes ette täieliku läbipaistvuse, kasutajatega 

konsulteerimise ning mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamise kasutajaile kehtestatavate 

tasude arvutamisel. Nõukogu leppis kokku, et direktiivi tuleks kohaldada kõikide lennujaamade, 

mille aastane vedude maht on suurem kui 5 miljon reisijat, ning iga liikmesriigi suurima 

lennujaama suhtes.
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Arvutipõhised ettetellimissüsteemid

Nõukogu jõudis üldise lähenemisviisini määruse ettepaneku suhtes, mis käsitleb arvutipõhiste 

ettetellimissüsteemide toimimisjuhendit. Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend 

kehtestati määrusega 2299/89 ja seda tehti 1989. aastal, mil valdav enamus lennupiletite 

ettetellimisi tehti seesuguste ettetellimissüsteemide kaudu ning millest enamikku omasid ja 

kontrollisid lennuettevõtjad. Võttes arvesse märkimisväärseid turuarenguid, kus ligikaudu 40% 

kõikidest lennupiletitest broneeritakse ELis alternatiivsete kanalite kaudu, tuleb toimimisjuhendit 

ajakohastada. Kavandatava direktiivi eesmärk on tugevdada arvutipõhiste ettetellimissüsteemide 

pakkujate vahelist konkurentsi, säilitades seejuures kaitsemeetmed võimalike konkurentsi 

takistavate kuritarvituste suhtes ning tagades tarbijatele neutraalse teabe jagamise. Lisaks 

tagatakse ettepanekuga, et õhutranspordi arvutipõhistesse ettetellimissüsteemidesse integreeritud 

raudteeteenuseid koheldakse mittediskrimineerivalt.

Kolmas meresõiduohutuse pakett

Nõukogus toimusid poliitilised mõttevahetused kahe viimase ettepaneku üle, mis on osa kolmandast 

meresõiduohutuse paketist. Neist esimese, lipuriigi nõuete täitmist käsitleva direktiivi ettepaneku 

eesmärk on tagada, et liikmesriigid täidaksid tõhusalt ja järjekindlalt oma kohustusi lipuriigina 

kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) meresõiduohutust ja laevade põhjustatud 

reostuse vältimist käsitlevate konventsioonidega. Teise, laevaomanike tsiviilvastutust ja 

finantstagatisi käsitleva direktiivi ettepaneku eesmärk on kehtestada ühenduse tasandil 

laevaomanike tsiviilvastutuse kord kolmandatele isikutele tekitatud kahju puhul. Kuigi nõukogu on 

juba vastu võtnud ühised seisukohad meresõiduohutuse paketi viie ettepaneku kohta, ei ole 

kõnealuse kahe ettepaneku osas häälteenamust veel saavutatud.


