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FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ
Küldi:
az elnökség
Címzett:
Tárgy:

az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Jelentés a Tanács egyéb formációiban folyó munkáról

A delegációk mellékelten kézhez kapják a Tanács egyéb formációiban hozott legfontosabb döntések
és jelenleg megbeszélés tárgyát képező kérdések jegyzékét. E dokumentum lehetővé teszi a
delegációk számára, hogy felhívják az elnökség figyelmét bármely olyan pontra, amely véleményük
szerint hatással van az érintett területeken folyó munka megfelelő megszervezésére.
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GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK
A Tanács 2008. március 4-i ülésén többek között a következőkről folytatott megbeszélést:
Stabilitási és konvergenciaprogramok:
A Tanács véleményeket fogadott el az Ausztria, Görögörszág, Írország, Portugália, Spanyolország
és Szlovénia által előterjesztett aktualizált stabilitási programokról, a Ciprus és Málta által
előterjesztett első stabilitási programokról, valamint a Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia,
Észtország, Lettország és Litvánia által előterjesztett aktualizált konvergenciaprogramokról.
Az Európai Tanács tavaszi ülésének előkészítése
–

Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és országspecifikus ajánlások
A Tanács a 2008 és 2010/2011 közötti időszakra vonatkozó átfogó uniós gazdaságpolitikai
iránymutatásokról, valamint a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos
országspecifikus integrált ajánlások 2008-as aktualizálásáról szóló, az Európai Tanács
tavaszi (március 13–14.) ülésére benyújtandó jelentéseket hagyott jóvá. Miután az Európai
Tanács jóváhagyta az iránymutatásokat és az ajánlásokat, a Tanács további tárgyalás nélkül
elfogadja azokat.

–

Pénzügyi stabilitás
A Tanács véleménycserét folytatott a pénzügyi piacok helyzetéről és a pénzügyi stabilitási
kérdések tekintetében elért haladásról az Európai Tanács tavaszi ülésén (március 13–14.)
való további megvitatás céljából. Időközi jelentést fogadott el a kérdésről, amely felméri a
pénzügyi piacok stabilitásával kapcsolatban folyó munkát a globális pénzügyi piacokon az
elmúlt év augusztusa óta tapasztalt, hosszan tartó ingadozási időszak fényében. Tudomásul
vett továbbá egy, a Bizottság által előterjesztett közleményt is, amely azt javasolja, hogy az
Európai Tanács hagyjon jóvá az Uniót annak belső munkája során és a nemzetközi
fórumokon vezérlő elveket, továbbá végrehajtandó intézkedéseket.
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–

Állami befektetési alapok
A Tanács véleménycserét folytatott az állami befektetési alapokkal kapcsolatos kérdésekről az
Európai Tanács tavaszi ülésén (március 13–14.) való további megvitatás céljából.
Tudomásul vett egy, a Bizottság által előterjesztett közleményt, amely azt javasolja, hogy az
állami befektetési alapok nagyobb átláthatóságának, kiszámíthatóságának és
elszámoltathatóságának biztosítása érdekében nemzetközi szintű magatartási kódexet
dolgozzanak ki. A delegációk egyetértettek abban, hogy az állami befektetési alapok fontos és
kedvező szerepet játszanak a globális tőkepiacokon, továbbá hangsúlyozták, hogy az Uniónak
közös álláspontot kell kialakítania annak biztosítása érdekében, hogy – a nemzetközi fórumok
munkája révén – teljesüljenek az országok közös célkitűzései.

A megtakarítások adóztatása
A Bizottság tájékoztatta a Tanácsot a bizonyos harmadik országokkal és területekkel fenntartott
kapcsolataiban a megtakarítási adóra vonatkozó, az Unióban alkalmazottakhoz hasonló
intézkedések lehetséges elfogadása tekintetében elért haladásról. A Tanács véleménycserét
folytatott a kérdésről, továbbá a megtakarításokból származó jövedelem adóztatásáról szóló
irányelv Unión belüli alkalmazásáról.
A Tanács ismét kifejezte azon elhatározását, hogy ki szeretné szélesíteni és javítani szeretné az EU
és a tagállamok által kötött, a megtakarítási adóról szóló megállapodások hálózatát, valamint
kifejezte, hogy támogatja a Bizottságot a harmadik országok egy további csoportjával létrehozandó
ilyen megállapodások megkötésére irányuló törekvéseiben.
Felkérte továbbá a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a 2003/48/EK irányelvnek a 2005. július 1-jei
hatálybalépése óta folyó alkalmazásáról szóló jelentés előkészítését. 2008 májusában a
megtakarítási adóról szóló irányelv alkalmazására vonatkozó informális, ad hoc jellegű szóbeli
jelentéstételre kerül sor.
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MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT
A Tanács 2008. március 17-i ülésén többek között a következőkről folytatott megbeszélést:
Állapotfelmérés
A Tanács következtetéseket fogadott el a Bizottság „A KAP-reform állapotfelmérésének
előkészítése” című közleményével kapcsolatban. E következtetések a Tanácsnak a közlemény azon
bizonyos vonatkozásaival kapcsolatos véleményét vázolják fel, amelyek tekintetében a Bizottság
2008 májusában várhatóan jogalkotási javaslatot nyújt be. A Tanács üdvözölte a szlovén és a
francia elnökség azon szándékát, hogy az állapotfelmérést – az Európai Parlament véleményét
figyelembe véve – 2008 végéig be kívánják fejezni.
Tejkvóták
A Tanács minősített többséggel – a német és az osztrák delegáció ellenszavazata és a francia
delegáció tartózkodása mellett – elfogadta az egységes KPSZ-rendeletet módosító, a nemzeti
tejkvótákat a 2008. április 1-jével kezdődő tejgazdasági évre vonatkozóan 2 %-kal növelő
rendeletet. A tejipari ágazat piaci kilátásairól szóló, a javaslathoz mellékelt jelentés következtetései
szerint mind az uniós, mind pedig a világpiac kilátásai pozitívak, és az Unión belüli tejtermelés 2
%-kal történő növelésével kapcsolatos elemzés szerint a piac lehetővé teszi e többletmennyiségek
megtermelését.
A Tanács 2008. április 14-i ülésén többek között a következőkről folytatott megbeszélést:
Lengyelország tőkehalra vonatkozó halászati kvótája
A Tanács elfogadott egy rendeletet, amely kiigazítja a 2008 és 2011 közötti időszak tekintetében a
balti-tengeri tőkehal 25–32 alkörzetben történő halászatára vonatkozó lengyel kvótát. Ez a rendelet
négy évig tartó „visszafizetést” rendel el a lengyel halászok által 2007-ben folytatott túlhalászás
kompenzálása céljából. Lengyelország a túllépett kvóta 10 %-át 2008-ban, 30–30 %-át pedig 2009ben, 2010-ben és 2011-ben fizeti vissza. Ezen intézkedés feltétele, hogy Lengyelország
intézkedéseket tegyen a halászat korlátozására, valamint halászati flottája többletkapacitásának
csökkentésére.
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Jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat
A Tanács irányadó vitát tartott a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat
megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról
szóló rendeletre vonatkozó javaslatról. A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat
elleni küzdelem érdekében a Közösség által egy cselekvési terv keretében eddig tett intézkedéseken
alapuló javaslat a teljes ellátási láncot le kívánja fedni, ideértve a lehalászást, az átrakodást, a
feldolgozást, a kirakodást és a kereskedelmet. A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan
halászat becsült piaci értéke több mint 10 milliárd EUR.
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KÖZLEKEDÉS, TÁVKÖZLÉS, ENERGIA
A Tanács 2008. április 7-i ülésén többek között a következőkről folytatott megbeszélést:
Galileo
A Tanács – az Európai Parlament első olvasatot követő véleményének megérkezéséig – általános
megközelítésről állapodott meg az Egnos és a Galileo európai műholdas rádiónavigációs program
további végrehajtásáról szóló rendeletre irányuló módosított javaslattal kapcsolatban. A javasolt
rendelet célja, hogy jogalapot biztosítson a programoknak a jelenlegi, 2007–2013-as pénzügyi
időszakban történő költségvetési végrehajtásához. A megállapodás szerinti szöveg tükrözi a
koncessziós rendszernek a kiépítési szakasz tekintetében történő elhagyása miatt szükségessé vált
változásokat, az alábbiak szerint: a rendszer kiépítéséért az Európai Közösség vállalja a
felelősséget; a két program finanszírozására szolgáló költségvetési keretet 3,4 milliárd EUR-ban
állapították meg; megerősítették a program közirányítását az Európai Közösség, az Európai GNSS
Ellenőrzési Hatóság és az Európai Űrügynökség felelősségi körének szigorú meghatározása,
valamint a Bizottságnak a program irányításáért felelős szervezetként való kijelölése révén.
Repülőtéri díjak
A Tanács politikai megállapodásra jutott a repülőtéri díjakról szóló irányelvjavaslatra
vonatkozóan. A javasolt irányelv célja, hogy közös elveket határozzon meg a repülőtéri díjak
közösségi repülőtereken történő felszámítására vonatkozóan. Célja emellett, hogy újradefiniálja a
repülőtér-üzemeltetők és a repülőtér használói közötti kapcsolatot, azáltal, hogy a repülőtér
használóinak felszámított díjak kiszámítása tekintetében előírja a teljes körű átláthatóságot, a
használókkal való konzultációt és a megkülönböztetés tilalma elvének alkalmazását. A Tanács
megállapodott abban, hogy az irányelv az 5 millió utasnál nagyobb éves forgalmat bonyolító
repülőterekre, illetve az egyes tagállamok legnagyobb repülőterére legyen alkalmazandó.
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Számítógépes helyfoglalási rendszerek
A Tanács általános megközelítést fogadott el a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli
szabályzatáról szóló rendeletjavaslatra vonatkozóan. A számítógépes helyfoglalási rendszerek
ügyviteli szabályzatát a 2299/89/EGK rendelet hozta létre 1989-ben, amikor a repülőgépes
helyfoglalások jelentős többségét még ilyen foglalási rendszereken keresztül végezték, és a legtöbb
ilyen rendszer a légitársaságok tulajdonában és ellenőrzése alatt volt. A jelentős piaci fejlemények
következtében – az Unióban ma már az összes repülőjegy 40 %-át alternatív csatornákon foglalják
le – az ügyviteli szabályzat aktualizálására van szükség. A javasolt irányelv célja különösen, hogy
erősítse a számítógépes helyfoglalási rendszerek szállítói közötti versenyt, ugyanakkor továbbra is
fenntartsa a versennyel kapcsolatos esetleges visszaélések elleni alapvető garanciákat, és biztosítsa
a fogyasztók semleges tájékoztatását. Ezenfelül a javaslat célja annak biztosítása, hogy a
légiközlekedési számítógépes helyfoglalási rendszerekbe integrált vasúti szolgáltatásokat
megkülönböztetéstől mentesen kezeljék.
A harmadik tengerbiztonsági csomag
A Tanács irányadó vitát tartott a harmadik tengerbiztonsági csomagban foglalt, még hátralevő két
javaslatra vonatkozóan. Az egyik javaslat, amely a lobogó szerinti állammal szembeni
követelmények teljesítéséről szóló irányelvre vonatkozik, azt a célt szolgálja, hogy a tagállamok
hatékonyan és következetesen teljesítsék a tengerbiztonságra és a hajók által okozott szennyezések
megelőzésére vonatkozó IMO-egyezmények alapján lobogó szerinti államként rájuk háruló
kötelezettségeket. A másik javaslat, amely a hajótulajdonosok polgári felelősségéről és az általuk
nyújtandó pénzügyi biztosítékokról szóló irányelvre vonatkozik, a hajótulajdonosok által harmadik
félnek okozott károkra alkalmazandó, közösségi szintű polgári felelősségi rendszer létrehozását
célozza. Miközben a Tanács a fenti tengerbiztonsági csomagban foglalt javaslatok közül öttel
kapcsolatban már közös álláspontokat fogadott el, a fenti két javaslatra vonatkozóan még nem jött
létre többségi egyetértés.
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