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Dokumentā turpmāk izklāstīti visnozīmīgākie lēmumi, ko dažādi Padomes sastāvi ir pieņēmuši, un 

jautājumi, ko pašlaik tajos apspriež. Ar šo dokumentu delegācijām būtu dota iespēja pievērst 

prezidentvalsts uzmanību jebkuram jautājumam, kas, viņuprāt, ietekmē pienācīgu darba 

organizāciju attiecīgajās jomās.
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EKONOMIKAS UN FINANŠU JAUTĀJUMI

Padome 2008. gada 4. marta sanāksmē inter alia apsprieda šādus jautājumus:

Stabilitātes un konverģences programmas

Padome pieņēma atzinumus par atjauninātām stabilitātes programmām, ko iesniedza Austrija, 

Grieķija, Īrija, Portugāle, Slovēnija un Spānija, par Kipras un Maltas iesniegtajām pirmajām 

stabilitātes programmām un par atjauninātām konverģences programmām, ko iesniedza Bulgārija, 

Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Latvija un Lietuva.

Eiropadomes pavasara sanāksmes sagatavošana

– Vispārējas ekonomikas politikas pamatnostādnes un ieteikumi konkrētām valstīm

Padome apstiprināja ziņojumus par ES ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm 

(EPVP) laikposmam no 2008. līdz 2010./2011. gadam un par 2008. gada atjauninājumiem ES 

ieteikumos konkrētām valstīm attiecībā uz ekonomikas un nodarbinātības politiku; šos 

ziņojumus iesniegs Eiropadomes pavasara sanāksmē (13. un 14. martā). Kad Eiropadome būs 

apstiprinājusi pamatnostādnes un ieteikumus, Padome tos pieņems bez turpmākas 

apspriešanas.

– Finanšu stabilitāte

Padome rīkoja viedokļu apmaiņu par stāvokli finanšu tirgos un panākumiem finanšu 

stabilitātes jautājumos, lai sekmētu diskusiju Eiropadomes pavasara sanāksmē (13. un 

14. martā). Tā apstiprināja starpposma ziņojumu par šo tematu, kurā izvērtēts pašreizējais 

darbs finanšu tirgu stabilitātes jomā, ņemot vērā pasaules finanšu tirgu nestabilitātes 

laikposmu kopš pagājušā gada augusta. Padome arī ņēma vērā Komisijas sniegto 

paziņojumu, kurā ierosināts, ka Eiropadomei vajadzētu apstiprināt pamatprincipus ES 

darbībai gan Eiropas Savienībā, gan starptautiskos forumos, kā arī veicamo darbību 

kopumus.
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– Valstu pārvaldīti finanšu aktīvu fondi (Sovereign wealth funds)

Padome rīkoja viedokļu apmaiņu par jautājumiem attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem, lai 

sekmētu attiecīgu diskusiju Eiropadomes pavasara sanāksmē (13. un 14. martā).

Tā ņēma vērā Komisijas sniegto paziņojumu, kurā ierosināts, ka starptautiskā mērogā būtu 

jāizstrādā rīcības kodekss, lai nodrošinātu valsts ieguldījumu fondu lielāku pārskatāmību, 

paredzamību un atbildību. Delegācijas vienojās, ka valstu pārvaldītiem finanšu aktīvu 

fondiem ir būtiska un pozitīva nozīme pasaules kapitāla tirgos, un uzsvēra, ka ES ir jāizstrādā 

kopēja nostāja, lai, darbojoties starptautiskos forumos, palīdzētu nodrošināt to kopīgu mērķu 

sasniegšanu.

Nodokļu piemērošana uzkrājumiem

Komisija sniedza Padomei informāciju par gūtajiem panākumiem, sazinoties ar atsevišķām trešām 

valstīm un teritorijām attiecībā uz iespējamu tādu pasākumu pieņemšanu saistībā ar nodokļu 

uzlikšanu uzkrājumiem, kuri ir līdzvērtīgi ES piemērotiem pasākumiem. Tā rīkoja viedokļu apmaiņu 

par šo jautājumu, kā arī par to, kā Eiropas Savienībā piemēro direktīvu par nodokļu uzlikšanu 

ienākumiem no uzkrājumiem.

Padome atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos paplašināt un uzlabot tādus nolīgumus par 

nodokļu uzlikšanu uzkrājumiem, kurus noslēgusi ES un dalībvalstis, tajā pat laikā apliecinot 

atbalstu Komisijai tās centienos noslēgt šādus nolīgumus ar citu trešo valstu grupu.

Tā arī aicināja Komisiju ātrāk sagatavot pārskatu par Direktīvas 2003/48/EK īstenošanu, kopš tā 

stājās spēkā 2005. gada 1. jūlijā. 2008. gada maijā sniegs ad hoc neoficiālu mutisku ziņojumu par 

to, kā darbojas Direktīva par nodokļu uzlikšanu uzkrājumiem.
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LAUKSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Padome 2008. gada 17. marta sanāksmē inter alia apsprieda šādus jautājumus:

"Veselības pārbaude"

Padome pieņēma secinājumus par Komisijas paziņojumu "Gatavojoties KLP reformas "veselības 

pārbaudei"". Šajos secinājumos izklāstīts Padomes viedoklis par konkrētiem tāda paziņojuma 

aspektiem, kuram sekos tiesību aktu priekšlikumi, ko Komisija varētu iesniegt 2008. gada maijā. 

Padome atzinīgi vērtēja prezidentvalstu Slovēnijas un Francijas plānu, ņemot vērā Eiropas 

Parlamenta atzinumu, līdz 2008. gada beigām beigt "veselības pārbaudi".

Piena kvotas

Ar kvalificētu balsu vairākumu Padome pieņēma regulu, ar ko izdara grozījumus vienotajā TKO 

regulā, lai par 2% palielinātu valstu piena kvotas piena gadā, kas sāksies 2008. gada 1. aprīlī. 

Vācijas un Austrijas delegācijas balsoja pret un Francijas delegācija atturējās. Šim priekšlikumam 

pievienotajā Piena produktu tirgus perspektīvas ziņojumā secināts, ka gan ES, gan pasaules tirgu 

izredzes ir pozitīvas, un analīzē, kas veikta saistībā to, lai par 2% palielinātu piena ražošanu 

Eiropas Savienībā, redzams, ka tirgū pietiek iespēju realizēt šos papildu daudzumus.

Padome 2008. gada 14. aprīļa sanāksmē inter alia apsprieda šādus jautājumus:

Polijas mencu nozvejas kvotas

Padome pieņēma Regulu, ar ko paredz pielāgot mencas nozvejas kvotas, kas no 2008. līdz 

2011. gadam iedalāmas Polijai Baltijas jūrā (25.–32. apakšrajons). Regulā paredzēta četrus gadus 

ilga "atmaksa", lai kompensētu Polijas zvejnieku 2007. gadā pārsniegtās mencas nozvejas kvotas. 

Polija 2008. gadā atmaksās 10% no pārsniegtās kvotas un 30% no pārsniegtās kvotas attiecīgi 

atmaksās 2009. 2010. un 2011. gadā. Šajā pasākumā ietverts nosacījums, ka Polija kontrolē zveju 

un samazina tās zvejas flotes jaudas pārpalikumu.
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Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja (NNN zveja)

Padome rīkoja politikas debates par priekšlikumu Regulai, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai 

aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju. Priekšlikumā, kura 

pamatā ir pasākumi, ko Kopiena līdz šim veikusi, lai saistībā ar rīcības plānu apkarotu NNN zveju, 

paredzēts ietvert visu piegādes ķēdi, t.i. zveju, pārkraušanu, apstrādi, izkraušanu un tirdzniecību. 

NNN zvejas tirgus vērtību lēš vairāk nekā EUR 10 miljardu apmērā.
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TRANSPORTS, TELEKOMUNIKĀCIJAS UN ENERĢĒTIKA

Padome 2008. gada 7. aprīļa sanāksmē inter alia apsprieda šādus jautājumus:

Galileo

Gaidot Eiropas Parlamenta atzinumu pirmajā lasījumā, Padome ir vienojusies par vispārēju pieeju 

saistībā ar grozītu priekšlikumu Regulai, ar ko turpina īstenot Eiropas satelītu radionavigācijas 

programmas EGNOS un Galileo. Ierosinātā regulā ietverts juridiskais pamats programmu budžeta 

īstenošanai pašreizējā finanšu periodā (2007-2013). Tekstā, par kuru panākta vienošanās, 

atspoguļotas šādas izmaiņas, kas kļuva vajadzīgas pēc atteikšanās no izvēršanas fāzes koncesijas 

shēmas: Eiropas Kopiena uzņemsies atbildību par sistēmas izvēršanu; budžeta apjoms, kas 

vajadzīgs, lai finansētu abas programmas, ir EUR 3,4 miljardi; programmas publisko vadību 

stiprina, stingri nosakot Eiropas Kopienas, Eiropas GNSS Uzraudzības iestādes un Eiropas 

Kosmosa aģentūras pilnvaras, un paziņojot, ka Komisija ir atbildīga par programmas pārvaldību.

Lidostu nodevas

Padome arī panāca politisku vienošanos attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par lidostu nodevām. 

Ierosinātās direktīvas mērķis ir noteikt kopējos principus lidostu nodevu iekasēšanai Kopienas 

lidostās. Tās mērķis ir no jauna precizēt attiecības starp lidostu operatoriem un lidostu 

izmantotājiem, pieprasot pilnīgu pārskatāmību, konsultēšanos ar lietotājiem un nediskriminācijas 

principa ievērošanu, aprēķinot no lietotājiem iekasējamo nodevu apjomu. Padome panāca 

vienošanos, ka direktīva būtu jāpiemēro lidostām, kas apkalpo vairāk nekā 5 miljonus pasažieru 

gadā, un katras dalībvalsts lielākai lidostai.
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Datorizētas rezervēšanas sistēmas

Padome panāca vienošanos par vispārēju pieeju attiecībā uz priekšlikumu Regulai par rīcības 

kodeksu attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām. Rīcības kodeksu attiecībā uz datorizētām 

rezervēšanas sistēmām (DRS) izveidoja 1989. gadā ar Regulu Nr. 2299/89, kad vairumu gaisa 

satiksmes biļešu rezervēšanu veica, izmantojot DRS, un kad lielākā daļa DRS piederēja aviolīnijām 

un atradās to kontrolē. Kodekss ir jāpārskata, ņemot vērā būtiskus notikumus tirgū, proti, 40% visu 

aviolīniju biļešu ES rezervē, izmantojot citus avotus. Ierosinātajā direktīvā paredzēts jo īpaši 

pastiprināt datorizēto rezervēšanas sistēmu pakalpojumu sniedzēju konkurenci, vienlaikus 

saglabājot aizsardzības pasākumus pret konkurences ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinot to, ka 

patērētājiem sniedz neitrālu informāciju. Turklāt ar šo priekšlikumu paredzēts nodrošināt, ka 

nenotiek diskriminācija attiecībā uz dzelzceļa pakalpojumiem, kas integrēti gaisa transporta 

datorizētās rezervēšanas sistēmās.

Trešā jūras drošības pakete

Padome rīkoja politikas debates par trešās jūras drošības paketes atlikušajiem diviem 

priekšlikumiem. Pirmais ir priekšlikums Direktīvai par karoga valsts noteikto prasību ievērošanu 

un tajā paredzēts nodrošināt, ka dalībvalstis pilda savus pienākumus kā karoga valstis atbilstīgi 

Starptautiskās jūras organizācijas (SJO) konvencijām par drošību jūrā un kuģu radīta jūras 

piesārņojuma novēršanu. Otrais ir priekšlikums Direktīvai par kuģu īpašnieku civiltiesisko 

atbildību un finanšu garantijām un tajā paredzēts Kopienas līmenī izveidot kuģu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības sistēmu par trešām pusēm nodarītiem zaudējumiem. Lai gan Padome jau ir 

pieņēmusi kopējās nostājas par pieciem šīs drošības paketes priekšlikumiem, līdz šim nav izdevies 

panākt vairākumu par minētajiem diviem priekšlikumiem.


