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PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO
nuo: Pirmininkaujančios valstybės narės

kam: Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas: Pranešimas apie kitų sudėčių Tarybos posėdžius

Delegacijoms toliau pateikiamas kitų sudėčių Tarybos posėdžiuose priimtų svarbiausių sprendimų ir 

šiuo metu svarstomų klausimų sąrašas. Šis dokumentas turėtų suteikti delegacijoms galimybę 

atkreipti pirmininkaujančios valstybės narės dėmesį į visus klausimus, kurie, jų manymu, padėtų 

tinkamai organizuoti posėdžius nurodytų sričių klausimais.
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EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

2008 m. kovo 4 d. posėdyje Taryba apsvarstė, inter alia, šiuos klausimus:

Stabilumo ir konvergencijos programos

Taryba priėmė nuomones dėl Austrijos, Graikijos, Airijos, Portugalijos, Slovėnijos ir Ispanijos 

pateiktų atnaujintų stabilumo programų, Kipro ir Maltos pateiktų pirmųjų stabilumo programų ir 

Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pateiktų atnaujintų konvergencijos 

programų.

Pasirengimas pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimui

– Bendrosios ekonominės politikos gairės ir kiekvienai šaliai skirtos rekomendacijos

Taryba patvirtino pranešimus dėl ES bendrųjų ekonominės politikos gairių (BEPG)

2008–2010/2011 m. laikotarpiui ir dėl atnaujintų 2008 m. kiekvienai ES šaliai skirtų 

integruotų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo rekomendacijų; šie pranešimai turi būti 

pateikti pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimui (kovo mėn. 13–14 d.). Europos 

Vadovų Tarybai patvirtinus gaires ir rekomendacijas, Taryba jas priims be tolesnių 

svarstymų.

– Finansų stabilumas

Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis dėl padėties finansų rinkose ir pažangos sprendžiant 

finansų stabilumo klausimus, siekiant toliau juos svarstyti pavasario Europos Vadovų 

Tarybos susitikime (kovo 13–14 d.). Taryba patvirtino tarpinę ataskaitą šiuo klausimu, 

kurioje įvertinamas finansų rinkos stabilumo srityje atliekamas darbas atsižvelgiant į nuo 

praėjusio rugpjūčio mėn. tebesitęsiantį neramumų laikotarpį pasaulio finansų rinkose. Ji taip 

pat atkreipė dėmesį į Komisijos pateiktą komunikatą, kuriame siūloma Europos Vadovų 

Tarybai patvirtinti principus, kurių ES turėtų laikytis tiek vidaus politikoje, tiek 

tarptautiniuose forumuose, bei nurodomi veiksmai, kurių reikėtų imtis. 
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– Nepriklausomi turto fondai

Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis dėl klausimų, susijusių su nepriklausomais turto 

fondais, siekiant toliau juos svarstyti pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime 

(kovo 13–14 d.).

Taryba atkreipė dėmesį į Komisijos pateiktą komunikatą, kuriame siūloma tarptautiniu lygiu 

nustatyti elgesio kodeksą siekiant užtikrinti didesnį nepriklausomų turto fondų skaidrumą, 

nuspėjamumą ir atskaitingumą. Delegacijos pritarė tam, kad nepriklausomų turto fondų įtaka 

pasaulio kapitalo rinkoms yra svarbi ir teigiama, bei pabrėžė, jog ES būtina patvirtinti 

bendrąją poziciją siekiant užtikrinti, kad vykdant darbą tarptautiniuose forumuose būtų 

pasiekti bendri tikslai.

Taupymo pajamų apmokestinimas

Komisija informavo Tarybą apie pažangą konsultacijose su tam tikromis trečiosiomis šalimis ir 

teritorijomis dėl galimybės nustatyti ES taikomoms priemonėms lygiavertes taupymo pajamų 

apmokestinimo priemones. Taryboje pasikeista nuomonėmis šiuo klausimu, taip pat dėl direktyvos 

dėl taupymo pajamų apmokestinimo taikymo ES.

Taryba pakartojo esanti pasiryžusi išplėsti bei patobulinti ES ir jos valstybių narių sudarytų 

susitarimų dėl taupymo pajamų apmokestinimo tinklą ir pareiškė remianti Komisijos pastangas 

sudaryti tokius susitarimus dėl taupymo pajamų apmokestinimo su dar viena trečiųjų šalių grupe.

Be to, ji paragino Komisiją sparčiau rengti Direktyvos 2003/48/EB įgyvendinimo nuo jos 

įsigaliojimo 2005 m. liepos 1 d. ataskaitą. 2008 m. gegužės mėn. bus pateiktas ad hoc grupės 

neoficialus pranešimas žodžiu apie taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos taikymą.
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ŽEMĖS ŪKIS IR ŽUVININKYSTĖ

2008 m. kovo 17 d. posėdyje Taryba apsvarstė, inter alia, šiuos klausimus:

Padėties patikrinimas

Taryba priėmė išvadas dėl Komisijos komunikato „Pasiruošimas BŽŪP reformos patikrinimui“. 

Šiose išvadose pateikiama Tarybos nuomonė dėl tam tikrų komunikato aspektų; tikimasi, kad 

2008 m. gegužės mėn. Komisija pateiks pasiūlymų dėl teisės aktų. Taryba palankiai įvertino 

pirmininkaujančios Slovėnijos ir pirmininkausiančios Prancūzijos ketinimus iki 2008 m. pabaigos 

užbaigti padėties patikrinimą atsižvelgiant į Europos Parlamento nuomonę.

Pieno kvotos

Taryba kvalifikuota balsų dauguma priėmė reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Bendras bendro 

žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas, siekiant 2 % padidinti nacionalines pieno kvotas kitais 

pieno metais, kurie prasideda 2008 m. balandžio 1 d.; Vokietijos ir Austrijos delegacijos balsavo 

prieš, o Prancūzijos delegacija susilaikė. Pienininkystės sektoriaus rinkos apžvalgos ataskaitoje, 

kuri pateikta kartu su pasiūlymu, padaryta išvada, kad tiek ES rinkos, tiek pasaulio rinkos 

perspektyvos yra teigiamos, o 2 % didesnės ES pieno gamybos analizė rodo, kad rinkoje yra 

galimybių šiems papildomiems kiekiams.

2008 m. balandžio 14 d. posėdyje Taryba apsvarstė, inter alia, šiuos klausimus:

Lenkijai skirtos menkių žvejybos kvotos

Taryba priėmė reglamentą, kuriuo patikslinamos menkių žvejybos Baltijos jūroje

(25–32 pakvadračiuose) kvotos, skirtos Lenkijai 2008–2011 m. laikotarpiu. Reglamente numatoma 

kvotų „grąžinimo“ 4 metų laikotarpiu sistema siekiant kompensuoti 2007 m. Lenkijos žvejų viršytas 

kvotas. 2008 m. Lenkija grąžins 10 % viršytos kvotos, o 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. po 30 % 

kasmet. Šios priemonės taikymas priklauso nuo veiksmų, kurių Lenkija imsis žvejybai kontroliuoti ir 

savo žvejybos laivų pertekliui sumažinti.
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Neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota (NNN) žvejyba

Taryboje įvyko politiniai debatai dėl pasiūlymo dėl reglamento, nustatančio Bendrijos sistemą, 

kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuotai žvejybai, atgrasyti nuo 

jos ir ją panaikinti. Pasiūlymu, grindžiamu kovos su NNN žvejyba priemonėmis, kurių Bendrija iki 

šiol ėmėsi pagal veiksmų planą, siekiama apimti visą tiekimo grandinę, t. y. pačią žvejybą, 

perkrovimą iš vieno laivo į kitą, perdirbimą, iškrovimą ir prekybą. Apskaičiuota, kad NNN žvejybos 

rinkos vertė yra daugiau nei 10 mlrd. EUR.
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TRANSPORTAS, TELEKOMUNIKACIJOS, ENERGETIKA

2008 m. balandžio 7 d. posėdyje Taryba apsvarstė, inter alia, šiuos klausimus:

Galileo

Kol bus pateikta Europos Parlamento pirmuoju svarstymu priimta nuomonė, Taryba susitarė dėl 

bendro požiūrio dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos palydovinės radijo 

navigacijos programų Egnos ir Galileo tolesnio įgyvendinimo. Siūlomu reglamentu siekiama 

nustatyti programų biudžeto vykdymo dabartiniu 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu teisinį 

pagrindą. Tekste, dėl kurio susitarta, pateikti šie pakeitimai, kurie tampa būtinais atsisakius 

parengimo darbui etape taikyti koncesijos schemą: Europos bendrija prisiims atsakomybę už 

sistemos parengimą darbui; nustatyta biudžeto lėšų suma abejoms programoms finansuoti –

3,4 mlrd. EUR; programos viešasis valdymas sustiprinamas griežtai apibrėžiant Europos bendrijos, 

Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos priežiūros institucijos ir Europos kosmoso 

agentūros atsakomybę ir paskelbiant Komisiją esant atsakinga už programos valdymą.

Oro uostų mokesčiai

Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl oro uostų mokesčių. Siūlomos 

direktyvos tikslas – nustatyti apmokestinimo oro uostų mokesčiais Bendrijos oro uostuose bendrus 

principus. Ja siekiama iš naujo apibrėžti oro uosto operatorių ir oro uosto naudotojų santykius 

numatant visiško skaidrumo, konsultavimosi su naudotojais reikalavimus ir reikalavimą taikyti 

nediskriminavimo principą apskaičiuojant mokesčius, kuriais apmokestinami naudotojai. Taryba 

pritarė tam, kad direktyva būtų taikoma oro uostams, kuriuose per metus skraidinama daugiau kaip 

5 mln. keleivių, ir kiekvienos valstybės narės didžiausiam oro uostui.
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Kompiuterinės rezervavimo sistemos 

Taryba susitarė dėl bendro požiūrio dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl elgesio su kompiuterinėmis 

rezervavimo sistemomis kodekso. Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas 

buvo nustatytas Reglamentu (EEB) Nr. 2299/89 1989 m., kai didžioji lėktuvų bilietų dalis buvo 

rezervuojama tokiomis rezervavimo sistemomis, kurių dauguma priklausė oro susisiekimo 

bendrovėms ir buvo jų kontroliuojamos. Atsižvelgiant į svarbius rinkos pokyčius, kai 40 % visų 

lėktuvų bilietų ES rezervuojama alternatyviais kanalais, reikia atnaujinti kodeksą. Siūloma 

direktyva siekiama visų pirma sustiprinti kompiuterinių rezervavimo sistemų tiekėjų konkurenciją 

toliau taikant apsaugos nuo galimų konkurencijos pažeidimų priemones ir užtikrinant nešališkos 

informacijos teikimą vartotojams. Be to, pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad geležinkelių transporto 

paslaugoms, kurios integruotos į oro transporto kompiuterinę rezervavimo sistemą, būtų taikomas 

nediskriminavimo principas.

Trečiasis jūrų saugumo paketas

Taryboje įvyko politiniai debatai dėl trečiojo jūrų saugumo paketo dviejų likusių pasiūlymų. 

Pirmuoju pasiūlymu (dėl direktyvos dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi) siekiama 

užtikrinti, kad valstybės narės pagal TJO konvencijas, susijusias su saugumu jūrose ir taršos iš 

laivų prevencija, veiksmingai ir nuosekliai vykdytų savo kaip vėliavos valstybių įsipareigojimus. 

Antruoju pasiūlymu (dėl direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių 

garantijų) siekiama Bendrijos lygiu nustatyti laivų savininkų civilinės atsakomybės žalos padarymo 

trečiajam asmeniui atveju sistemą. Nors Taryba jau priėmė bendrąsias pozicijas dėl penkių 

pasiūlymų dėl šio saugumo paketo, iki šiol dar nepasiekta balsų dauguma dėl šių dviejų pasiūlymų.


