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Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva: Poročilo o posvetovanjih v drugih sestavah Sveta

Delegacije prejmejo v nadaljevanju seznam najpomembnejših sprejetih odločitev in vprašanj, o 

katerih trenutno potekajo razprave v okviru drugih sestav Sveta. Ta dokument bi moral delegacijam 

omogočiti, da predsedstvo opozorijo na vprašanja, ki so po njihovem mnenju pomembna za 

nemoten potek posvetovanj na zadevnih področjih.
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EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE

Svet je na seji 4. marca 2008 med drugim razpravljal o naslednjem:

Programi za stabilnost in konvergenco

Svet je sprejel mnenja o posodobljenih različicah programov za stabilnost, ki so jih predložile 

Avstrija, Grčija, Irska, Portugalska, Slovenija in Španija, prvih programih za stabilnost, ki sta ju 

predložila Ciper in Malta, in posodobljenih programih za konvergenco, ki so jih predložile 

Bolgarija, Češka, Danka, Estonija, Latvija in Litva.

Priprave na spomladansko zasedanje Evropskega sveta

– Širše smernice ekonomskih politik in priporočila za posamezne države

Svet je odobril poročila, ki bodo predložena na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 

(13. in 14. marca), o širših smernicah ekonomskih politik EU za obdobje 2008 –2010/2011 in 

o posodobitvi integriranih priporočil EU za posamezne države za leto 2008 za ekonomsko 

politiko in politiko zaposlovanja. Ko bo smernice in priporočila potrdil Evropski svet, jih bo 

Svet sprejel brez nadaljnje razprave.

– Finančna stabilnost

V Svetu je potekala izmenjava mnenj glede razmer na finančnih trgih in napredka na 

področju vprašanj finančne stabilnosti, da bi Evropski svet na spomladanskem zasedanju 

(13. in 14. marca)o tem lahko nadalje razpravljal . Svet je odobril vmesno poročilo o finančni 

stabilnosti, v katerem so ocenjene trenutne dejavnosti na področju stabilnosti finančnih trgov 

ob upoštevanju daljšega obdobja nestabilnosti svetovnih finančnih trgov, ki traja že od 

lanskega avgusta. Seznanil se je tudi s sporočilom, ki ga je predstavila Komisija in v katerem 

je priporočila, da bi moral Evropski svet potrditi načela, ki bi jih EU upoštevala pri udeležbi 

na meddržavnih in mednarodnih forumih, in vrsto prihodnjih ukrepov.
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– Državni premoženjski skladi (Sovereign Wealth Funds)

V Svetu je potekala izmenjava mnenj o vprašanjih v zvezi z državnimi premoženjskimi 

skladi, da bo o njih Evropski svet nadalje razpravljal na spomladanskem zasedanju

(13. in 14. marca). Svet se je seznanil s sporočilom, ki ga je predstavila Komisija in v katerem 

je predlagala, da se zaradi večje preglednosti, predvidljivosti in odgovornosti državnih 

premoženjskih skladov določi kodeks ravnanja na mednarodni ravni. Delegacije so soglašale, 

da imajo državni premoženjski skladi pomembno in pozitivno vlogo na svetovnih kapitalskih 

trgih in poudarile, da mora EU oblikovati skupno stališče, ki bo pomagalo zagotoviti, da se 

bodo prek dejavnosti mednarodnih forumov uresničili skupni cilji .

Obdavčitev prihrankov

Komisija je Svetu poročala o doseženem napredku pri stikih z nekaterimi tretjimi državami in 

ozemlji glede morebitnega sprejetja ukrepov za obdavčevanje prihrankov, ki so enakovredni 

ukrepom v EU. Svet je izmenjal mnenja o tem vprašanju in o uporabi direktive o obdavčevanju 

prihrankov v EU.

Svet je ponovno poudaril svoj namen, da razširi in izboljša mrežo sporazumov o obdavčevanju 

prihrankov, ki so jih sklenile EU in države članice, pri tem pa izrazil podporo Komisiji pri njenem 

prizadevanju za sklenitev sporazumov o obdavčevanju prihrankov z novo skupino tretjih držav.

Komisijo je tudi pozval, naj pohiti s pripravo poročila o izvajanju Direktive 2003/48/ES od njenega 

začetka veljavnosti 1. julija 2005. Neformalno, ad hoc, ustno poročilo o delovanju direktive o 

obdavčevanju prihrankov bo predstavljeno maja 2008.
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KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

Svet je na seji 17. marca 2008 med drugim razpravljal o naslednjem:

Pregled reforme SKP

Svet je sprejel sklepe o sporočilu Komisije "Priprava na pregled reforme SKP." Ti sklepi 

opredeljujejo stališče Sveta glede nekaterih vidikov sporočila, kateremu bodo sledili zakonski 

predlogi, ki jih bo Komisija predvidoma predložila maja 2008. Svet je pozdravil dejstvo, da 

nameravata slovensko in francosko predsedstvo ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta 

zaključiti pregled reforme SKP pred koncem leta 2008, .

Kvote za mleko

Svet je s kvalificirano večino sprejel uredbo o spremembi uredbe o enotni skupni ureditvi trgov, da 

bi se nacionalne kvote za mleko v naslednjem mlečnem letu, ki se začne 1. aprila 2008, povečale za 

2 %. Nemška in avstrijska delegacija sta glasovali proti, francoska delegacija pa se je vzdržala. 

Poročilo o tržni perspektivi za sektor mlečnih izdelkov, ki je bilo priloženo predlogu, ugotavlja, da 

so možnosti tako na trgu EU kot svetovnem trgu ugodne, analiza, izvedena v zvezi z 2 % povišanjem 

proizvodnje mleka v EU, pa kaže, da trg ponuja možnosti za te dodatne količine.

Svet je na seji 14. aprila 2008 med drugim razpravljal o naslednjem:

Kvote za ribolov trske za Poljsko

Svet je sprejel uredbo o prilagoditvi kvot Poljske za ribolov trske v Baltskem morju v letih

2008–2011 v podrazdelki 25–32.  Uredba določa "odplačevanje" v 4 letih, da se nadomesti škoda 

prelova poljskih ribičev leta 2007. Poljska bo leta 2008 odplačala 10 % prekoračene kvote, v 

letih 2009, 2010 in 2011 pa 30 % na leto.  Ta ukrep bo pogojen, če bo Poljska zagotovila nadzor 

nad ribištvom in zmanjšala presežne zmogljivosti svoje ribolovne flote.
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Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov

Svet je opravil orientacijsko razpravo o predlogu uredbe o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 

preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega 

ter za njegovo odpravljanje. Cilj predloga, ki temelji na dosedanjih ukrepih Skupnosti v boju proti 

nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu v okviru akcijskega načrta, je zajeti celotno 

dobavno verigo, tj. ulov, pretovarjanje, predelavo, iztovorjene proizvode in trženje. Tržna vrednost 

nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova je ocenjena na več kot 10 milijard EUR.
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PROMET, TELEKOMUNIKACIJE, ENERGIJA

Svet je na seji 7. aprila 2008 med drugim razpravljal o naslednjem:

Galileo

V pričakovanju mnenja Evropskega parlamenta v prvi obravnavi se je Svet dogovoril o splošnem 

pristopu glede spremenjenega predloga uredbe o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih 

radionavigacijskih programov EGNOS in Galileo. Cilj predlagane uredbe je zagotoviti pravno 

podlago za izvrševanje proračuna programov v trenutnem finančnem obdobju 2007−2013. 

Dogovorjeno besedilo odraža spremembe, ki so bile potrebne po opustitvi načrta koncesije za 

uvajalno fazo, in sicer: Evropska skupnost bo prevzela odgovornost za uvajanje sistema; 

proračunska sredstva za financiranje obeh programov znašajo 3,4 milijarde EUR; javno 

upravljanje programa je podprto s strogo določenimi odgovornostmi Evropske skupnosti, 

Evropskega nadzornega organa za GNSS in Evropske vesoljske agencije ter z uradno izjavo, da je 

za vodenje programa odgovorna Komisija.

Letališke pristojbine

Svet je dosegel politični dogovor o predlogu direktive o letaliških pristojbinah. Cilj predlagane 

direktive je določiti skupna načela za zaračunavanje letaliških pristojbin na letališčih Skupnosti. 

Njen namen je ponovno opredeliti odnos med upravljavci in uporabniki letališč, in sicer z 

zahtevami po popolni preglednosti, posvetovanju z uporabniki ter uporabo načela, da se pri 

zaračunavanju pristojbin med uporabniki ne dela razlik. Svet se je dogovoril, da bi se morala 

direktiva uporabljati za letališča z letnim prometom nad 5 milijonov potnikov in za največje 

letališče v vsaki državi članici.
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Računalniški sistemi rezervacij

Svet se je dogovoril o splošnem pristopu glede predloga uredbe o kodeksu poslovanja računalniških 

sistemov rezervacij. Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij je bil vzpostavljen leta 

1989 z Uredbo 2299/89, ko je velika večina rezervacij letalskih vozovnic potekala prek takšnih 

sistemov rezervacij, ki so jih večinoma imeli v lasti ali nadzirali letalski prevozniki. Zaradi večjih 

sprememb na trgu, saj je 40 % vseh letalskih vozovnic v EU rezerviranih prek alternativnih poti, je 

treba kodeks posodobiti. Cilj predlagane direktive je zlasti okrepiti konkurenčnost med ponudniki 

storitev računalniških sistemov rezervacij, pri čemer je ohranjeno varovanje proti morebitnim 

zlorabam konkurenčnosti ter zagotovitev nevtralnih informacij potrošnikom. Poleg tega je cilj 

predloga zagotoviti, da se železniške storitve, ki so vključene v računalniške sisteme rezervacij 

letalskega prevoza, v teh sistemih obravnavajo nediskriminatorno.

Tretji sveženj pomorske varnosti

V Svetu je potekala orientacijska razprava o dveh preostalih predlogih iz tretjega svežnja o 

pomorski varnosti. Namen prvega predloga, tj. direktive o izpolnjevanju zahtev države zastave, je 

zagotoviti, da države članice učinkovito in dosledno izpolnjujejo svoje obveznosti države zastave v 

skladu s konvencijami IMO o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij. Namen 

drugega predloga, tj. direktive o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij, je na 

ravni Skupnosti vzpostaviti sistem civilne odgovornosti za lastnike ladij v primeru škode, 

povzročene tretji osebi. Čeprav je Svet že sprejel skupno stališče glede petih predlogov iz tega 

svežnja o varnosti, do zdaj še ni bila zagotovljena večina za ta dva predloga.


