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Od: Prezydencja

Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:: Sprawozdanie z prac innych składów Rady

Delegacje otrzymują w załączeniu wykaz najważniejszych decyzji podjętych na forum innych 

składów Rady oraz zagadnień obecnie przez nie omawianych. Niniejszy dokument powinien 

umożliwić delegacjom zwrócenie uwagi prezydencji na wszelkie kwestie, które, ich zdaniem, mają 

wpływ na właściwą organizację prac w danych obszarach.
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SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Na posiedzeniu w dniu 4 marca 2008 r. Rada omówiła między innymi następujące zagadnienia:

Programy stabilności i konwergencji

Rada przyjęła opinie w sprawie zaktualizowanych programów stabilności przedstawionych przez 

Austrię, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Portugalię i Słowenię, pierwszych programów stabilności 

przedstawionych przez Cypr i Maltę oraz zaktualizowanych programów konwergencji 

przedstawionych przez Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Estonię, Litwę i Łotwę.

Przygotowania do wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej

– Ogólne wytyczne polityki gospodarczej i zalecenia dla poszczególnych państw

Rada zatwierdziła sprawozdania w sprawie wytycznych polityki gospodarczej na lata 2008–

2010/2011 i w sprawie planowanej na 2008 rok aktualizacji zintegrowanych zaleceń dla 

poszczególnych państw dotyczących polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia z myślą 

o przedłożeniu tych sprawozdań na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej (13–14 marca).

Gdy Rada Europejska zatwierdzi wspomniane wytyczne i zalecenia, zostaną one przyjęte 

przez Radę bez dalszej dyskusji.

– Stabilność finansowa

Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat sytuacji na rynkach finansowych i postępu 

w kwestiach związanych ze stabilnością finansową z myślą o kontynuowaniu dyskusji podczas 

wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej (13 i 14 marca). Rada zatwierdziła sprawozdanie 

okresowe na ten temat, w którym oceniła prowadzone prace związane ze stabilnością rynków 

finansowych w świetle utrzymującej się od sierpnia niestabilnej sytuacji na światowych 

rynkach finansowych. Zapoznała się także z przygotowanym przez Komisję komunikatem 

zawierającym propozycję, aby Rada Europejska zatwierdziła zasady, którymi UE powinna się 

kierować zarówno w działaniach wewnętrznych, jak i na forach międzynarodowych, a także 

szereg działań, które należy podjąć.
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– Państwowe fundusze majątkowe

Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat kwestii związanych z państwowymi 

funduszami majątkowymi z myślą o kontynuowaniu dyskusji podczas wiosennego posiedzenia 

Rady Europejskiej (13 i 14 marca).

Zapoznała się z przygotowanym przez Komisję komunikatem zawierającym propozycję 

opracowania na poziomie międzynarodowym kodeksu postępowania, aby zapewnić większą 

przejrzystość, przewidywalność i odpowiedzialność państwowych funduszy majątkowych.

Delegacje zgodziły się, że państwowe fundusze majątkowe odgrywają istotną i pozytywną rolę 

na światowych rynkach kapitałowych oraz podkreśliły, że konieczne jest, by UE wypracowała 

wspólne stanowisko, co umożliwi osiąganie wspólnych celów na forach międzynarodowych.

Opodatkowanie oszczędności

Komisja przedstawiła Radzie informacje dotyczące postępu osiągniętego podczas kontaktów z 

pewnymi państwami trzecimi i terytoriami w odniesieniu do ewentualnego przyjęcia środków w 

zakresie opodatkowania oszczędności, analogicznych do środków stosowanych w UE. Rada 

przeprowadziła wymianę poglądów na ten temat, a także na temat stosowania na terytorium UE 

dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności.

Rada ponownie dała wyraz swojemu zdecydowaniu, aby rozszerzać i polepszać sieć zawartych 

przez UE i państwa członkowskie umów o opodatkowaniu oszczędności, a jednocześnie poparła 

działania Komisji prowadzące do zawarcia takich umów z kolejnymi państwami trzecimi.

Rada wezwała również Komisję do przyspieszenia prac nad przygotowaniem sprawozdania 

dotyczącego wdrażania dyrektywy 2003/48/WE od jej wejścia w życie w dniu 1 lipca 2005 r. Ustne 

nieoficjalne sprawozdanie ad hoc dotyczące funkcjonowania dyrektywy w sprawie opodatkowania 

oszczędności zostanie przedstawione w maju 2008 roku.
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ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2008 r. Rada omówiła między innymi następujące zagadnienia:

Ocena funkcjonowania

Rada przyjęła konkluzje w sprawie komunikatu Komisji pt. „Przygotowania do oceny 

funkcjonowania reformy WPR”. W konkluzjach tych nakreślono opinie Rady na temat pewnych 

aspektów komunikatu, w odniesieniu do których opracowane zostaną wnioski legislacyjne; oczekuje 

się, że Komisja przedłoży te wnioski w maju 2008 roku. Rada wyraziła zadowolenie z faktu, że 

prezydencja słoweńska i francuska zamierzają zakończyć ocenę funkcjonowania WPR, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, przed końcem 2008 roku.

Kwoty mleczne

Kwalifikowaną większością głosów Rada przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany do 

rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych, po to by od nowego roku 

mlecznego, rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2008 r., zwiększyć o 2% krajowe kwoty 

mleczne; delegacja niemiecka i austriacka głosowały przeciwko, a delegacja francuska wstrzymała 

się od głosu. W sprawozdaniu dotyczącym perspektyw rynkowych sektora mleczarskiego 

stwierdzono, że perspektywy rynku UE, jak i rynku światowego są korzystne, a przeprowadzone 

analizy dotyczące 2% wzrostu produkcji mleka w UE pokazują, że na rynku istnieją możliwości 

wykorzystania tych dodatkowych ilości.

Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. Rada omówiła między innymi następujące 

zagadnienia:

Kwoty na połowy dorsza przydzielone Polsce

Rada przyjęła rozporządzenie dostosowujące kwoty, jakie mają zostać przydzielone Polsce na lata 

2008–2011 na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim w podobszarach 25–32. Rozporządzenie 

przewiduje potrącanie części kwot w okresie czterech lat służące zrekompensowaniu przełowienia, 

którego dokonali polscy rybacy w roku 2007. Polska odda 10% wysokości przekroczonych kwot 

w roku 2008 i kolejne 30% wysokości kwot w poszczególnych latach: 2009, 2010, 2011. Środek ten 

jest uzależniony od tego, czy Polska podejmie działania w celu kontrolowania rybołówstwa i 

ograniczenia zbyt dużego potencjału polskiej floty połowowej
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Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (IUU)

Rada przeprowadziła debatę na temat kierunków polityki w celu omówienia rozporządzenia 

ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym 

i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Wniosek, który opiera 

się na dotychczasowych środkach zwalczania IUU podejmowanych przez Wspólnotę w ramach 

panu działania, ma dotyczyć całego łańcucha dostaw tj. pozyskiwania, przeładunku, przetwarzania, 

wyładunku i handlu. Szacuje się, że wartość rynkowa nielegalnych, nieraportowanych 

i nieuregulowanych połowów wynosi 10 mld EUR.
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TRANSPORT, TELEKOMUNIKACJA, ENERGIA

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2008 r. Rada omówiła między innymi następujące zagadnienia:

Galileo

W oczekiwaniu na wydanie przez Parlament Europejski opinii w pierwszym czytaniu, Rada 

uzgodniła podejście ogólne co do zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 

w sprawie dalszej realizacji europejskich programów radiowej nawigacji satelitarnej EGNOS 

i Galileo. Postulowany wniosek stanowi podstawę prawną pozwalającą wykonać budżet 

programów w obecnym okresie finansowania 2007–2013. Uzgodniony tekst zawiera następujące 

zmiany, które okazały się konieczne w związku z rezygnacją z systemu koncesji w fazie 

rozmieszczania: Wspólnota Europejska weźmie odpowiedzialność za rozmieszczenie systemu;

środki przeznaczone na finansowanie obu programów zostają ustalone na poziomie 3,4 mld EUR;

udoskonalony zostaje sposób publicznego administrowania programem, tzn. ściśle określony 

zostaje zakres odpowiedzialności Wspólnoty Europejskiej, Organu Nadzoru Europejskiego GNSS 

oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej, a Komisja otrzymuje zadanie zarządzania programem.

Opłaty lotniskowe

Rada osiągnęła porozumienie polityczne co do wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie opłat 

lotniskowych. Celem postulowanej dyrektywy jest ustalenie wspólnych zasad nakładania opłat 

lotniskowych w portach lotniczych we Wspólnocie. Ma ona na nowo określić stosunki między 

operatorami portów lotniczych a użytkownikami portów przez wprowadzenie wymogów: pełnej 

jawności, konsultacji z użytkownikami i stosowania zasady niedyskryminacji przy obliczaniu 

wysokości opłat pobieranych od użytkowników. Rada uzgodniła, że dyrektywa powinna mieć 

zastosowanie do portów lotniczych obsługujących rocznie ponad 5 mln pasażerów oraz do 

największego portu lotniczego w każdym państwie członkowskim.
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Komputerowe systemy rezerwacji

Rada osiągnęła podejście ogólne co do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie kodeksu 

postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji. Kodeks postępowania dla komputerowych 

systemów rezerwacji został ustanowiony w roku 1989 na mocy rozporządzenia 2299/89, w czasach 

kiedy rezerwacji linii lotniczych dokonywano w przeważającej części za pośrednictwem tych 

systemów rezerwacji, a większość takich systemów należała do linii lotniczych i była przez nie 

kontrolowana. W związku z istotnymi zmianami na rynku, w sytuacji gdy 40% wszystkich biletów 

lotniczych w UE rezerwuje się z zastosowaniem alternatywnych sposobów rezerwacji, istnieje 

potrzeba uaktualnienia kodeksu. Celem postulowanej dyrektywy jest w szczególności zwiększenie 

konkurencji między dostawcami komputerowych systemów rezerwacji, a jednocześnie utrzymanie 

podstawowych zabezpieczeń przed ewentualnymi naruszeniami zasad konkurencji i zapewnienie 

konsumentom dostępu do obiektywnych informacji. Ponadto celem wniosku jest zapewnienie 

traktowania w sposób niedyskryminacyjny usług kolejowych zintegrowanych z komputerowymi 

systemami rezerwacji lotniczej.

Trzeci pakiet na rzecz bezpieczeństwa morskiego

Rada przeprowadziła debaty publiczne na temat kierunków polityki poświęcone dwóm pozostałym 

wnioskom trzeciego pakietu na rzecz bezpieczeństwa morskiego. Pierwszy z wniosków, odnoszący 

się do dyrektywy w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery, ma na celu 

zagwarantowanie skutecznego i jednolitego wypełniania obowiązków państwa bandery przez 

państwa członkowskie zgodnie z konwencjami IMO dotyczącymi bezpieczeństwa morskiego 

i zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez statki. Drugi z nich – wniosek dotyczący 

dyrektywy w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów – ma na celu 

ustanowienie na poziomie Wspólnoty systemu odpowiedzialności cywilnej armatorów na wypadek 

szkód wyrządzonych osobom trzecim. Rada przyjęła już wspólne stanowiska w sprawie pięciu 

wniosków przedmiotowego pakietu na rzecz bezpieczeństwa, jednak w przypadku dwóch 

wspomnianych wniosków nie osiągnęła dotychczas większości.


