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Glavni rezultati Sveta

Minister Iztok Jarc je predsedoval prvi seji Sveta pod okriljem slovenskega predsedstva. Svet je
dosegel soglasen politični dogovor glede poenostavitve pravil za navzkrižno skladnost.
V Svetu je potekala orientacijska razprava o "pregledu zdravstvenega stanja" SKP v okviru skupne
kmetijske politike po njeni reformi 2003/2004.
Svet je brez razprave sprejel skupno stališče glede osnutka uredbe o ustanovitvi Evropskega
inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT).
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 Če je Svet uradno sprejel deklaracije, sklepe ali resolucije, je to navedeno v naslovu zadevne točke,
besedilo pa je postavljeno med navednice.
 Dokumenti, na katere se sklicuje besedilo, so dostopni na spletni strani Sveta
http://www.consilium.europa.eu.
 Akti, sprejeti z izjavami za zapisnik Sveta, do katerih se javnosti dostop lahko omogoči, so označeni z
zvezdico; te izjave so na voljo na zgoraj navedeni spletni strani Sveta oziroma. jih je mogoče dobiti pri
Tiskovnem uradu.

SN 1229/08 (Presse )

3

SL

ZAČASNA RAZLIČICA

21.I.2008

STATISTIKA
–

Klasifikacija statističnih teritorialnih enot............................................................................................................. 19

–

Poslovni registri v statistične namene.................................................................................................................... 20

DOSTOP JAVNOSTI DO DOKUMENTOV
–

Potrdilna prošnja 16/c/01/07.................................................................................................................................. 21

PISNI POSTOPKI
–

Protidampinški ukrepi – ploščato valjani izdelki iz silicijevega jekla iz Rusije in ZDA....................................... 21

–

Prehranske in zdravstvene trditve na živilih – varstvo potrošnikov ...................................................................... 21

SN 1229/08 (Presse )

4

SL

21.I.2008

ZAČASNA RAZLIČICA

UDELEŽENCI

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali:
Belgija:
Sabine LARUELLE
Kris PEETERS

ministrica za mala in srednje velika podjetja, svobodne in
samostojne poklice ter kmetijstvo
predsednik flamske vlade in flamski minister za
institucionalne reforme, pristanišča, kmetijstvo, morsko
ribištvo in podeželje

Bolgarija:
Nihat KABIL

minister za kmetijstvo in gozdarstvo

Češka Republika:
Petr GANDALOVIČ

minister za kmetijstvo

Danska:
Eva Kjer HANSEN

ministrica za prehrano, kmetijstvo in ribištvo

Nemčija:
Horst SEEHOFER

zvezni minister za prehrano, kmetijstvo in varstvo
potrošnikov

Estonija:
Helir-Valdor SEEDER

minister za kmetijstvo

Irska:
Mary COUGHLAN

ministrica za kmetijstvo in prehrano

Grčija:
Alexandros CONTOS

minister za razvoj podeželja in prehrano

Španija:
Elena ESPINOSA MANGANA
Pilar MERINO TRONCOSO

ministrica za kmetijstvo, ribištvo in prehrano
ministrica za kmetijstvo, živinorejo in ribištvo avtonomne
skupnosti Kanarski otoki

Francija:
Michel BARNIER

minister za kmetijstvo in ribištvo

Italija:
Paolo DE CASTRO

minister za kmetijstvo in gozdarstvo

Ciper:
Panicos POUROS

generalni sekretar ministrstva za kmetijstvo, naravne vire
in okolje

Latvija:
Dace LUCAUA

državna sekretarka ministrstva za kmetijstvo

Litva:
Kazimira Danutë PRUNSKIENË

ministrica za kmetijstvo

Luksemburg:
Fernand BODEN

Octavie MODERT

Madžarska:
József GRÁF
Malta:
FRANCIS AGIUS
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minister za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja;
minister za mala in srednje velika podjetja, svobodne in
samostojne poklice, turizem in stanovanja
državna sekretarka za odnose s parlamentom, državna
sekretarka za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj
podeželja, državna sekretarka za kulturo, visoko šolstvo in
raziskave
minister za kmetijstvo in razvoj podeželja
parlamentarni državni sekretar za kmetijstvo in ribištvo v
ministrstvu za podeželje in okolje
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Nizozemska:
Gerda VERBURG
Avstrija:
Josef PRÖLL

ministrica za kmetijstvo, naravo in kakovost hrane
zvezni minister za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno
gospodarstvo

Poljska:
Marek SAWICKI

minister za kmetijstvo in razvoj podeželja

Portugalska:
Jaime SILVA

minister za kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo

Romunija:
Dacian CIOLOŞ

minister za kmetijstvo in razvoj podeželja

Slovenija:
Iztok JARC
Branka TOME

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Slovaška:
Zdenka KRAMPLOVÁ

ministrica za kmetijstvo

Finska:
Sirkka-Liisa ANTTILA

ministrica za kmetijstvo in gozdarstvo

Švedska:
Rolf ERIKSSON

državni sekretar pri ministru za kmetijstvo, prehrano in
ribištvo

Združeno kraljestvo:
Hilary BENN

minister za okolje, prehrano in podeželje

Komisija:
Joe BORG
Mariann FISCHER BOEL

član
članica
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TOČKE RAZPRAVE
DELOVNI PROGRAM PREDSEDSTVA
Iztok Jarc je ministrom predstavil delovni program in vprašanja, o katerih se bo razpravljalo v času
slovenskega predsedovanja1. Delo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo usmerjeno v
osem glavnih področij:
1)

2)

"Pregled zdravstvenega stanja" SKP
–

Kako poenostaviti shemo enotnega plačila?

–

Kako prilagoditi ukrepe za upravljanje trga, da bi izkoristili nove priložnosti?

–

Kako se spoprijeti z novimi izzivi?

Dokončanje trenutnih reform SKP
Predsedstvo namerava sprejeti zakonodajno besedilo o reformi vinskega sektorja na
podlagi decembra sklenjenega političnega dogovora, doseči dogovor o programu podpore
za bombaž, kvotah za mlečne izdelke ter lanu oziroma pravi konoplji in podaljšati
financiranje Sklada Skupnosti za tobak.

3)

Poenostavitev SKP
Poenostavitev pravil za navzkrižno skladnost ob vključitvi sadja in zelenjave, sladkorja,
mlečnih izdelkov, označevanja govedine in teletine ter finske pomoči za seme v uredbo o
"enotni skupni ureditvi trga" bo pomenila znaten napredek pri preglednosti in varnosti
zakonodaje.

1

Za nadaljnje informacije glej spletno stran slovenskega predsedstva:

http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Agriculture_and_Fisheries/index.html
SN 1229/08 (Presse )
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Mednarodni odnosi
Skrbno spremljanje reforme Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) in dela
Komisije za trajnostni razvoj.

5)

Gozdarstvo
Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za pospeševanje trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi (SFM) ter spodbujalo dosledno izvajanje akcijskega načrta EU za gozdarstvo in
akcijskega načrta EU za izvajanje zakonodaje o gozdovih, upravljanje in trgovanje z njimi.
Slovenija bo morala uskladiti stališča držav članic za naslednjo sejo Foruma ZN o
gozdovih in se pri tem usmeriti v zakonsko nezavezujoč instrument (NLBI) za vse vrste
gozdov, ki je v luči podnebnih sprememb še posebno pomemben, ter finančno podporo za
SFM in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

6)

Varnost živil, veterinarsko in fitosanitarno področje
Predsedstvo namerava ohraniti visoko raven varnosti živil in preglednosti za potrošnike v
prehranski verigi.

7)

Skupna ribiška politika

Predsedstvo se bo usmerilo v obravnavo nezakonitega ribolova (IWWF) in občutljivih vrst.
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V Sloveniji bodo organizirani naslednji dogodki:
–

–

na Brdu pri Kranju:
–

neuradno srečanje ministrov za kmetijstvo (25.–27. maja);

–

srečanje Delovne skupine direktorjev veterinarskih uprav (13.–16. maja);

–

konferenca direktorjev plačilnih agencij EU (28.–30. maja);

–

neuradno srečanje Delovne skupine za gozdarstvo in srečanje generalnih direktorjev
za gozdove (17.–20. junija);

v Mariboru:
srečanje Posebnega odbora za kmetijstvo (25.–27. maja);

–

v Portorožu:
neuradno srečanje generalnih direktorjev za ribištvo (28.–30. junija);
konferenca o ribogojstvu (28.–30. junija).
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NAVZKRIŽNA SKLADNOST
Svet je dosegel soglasen politični dogovor o celotnem kompromisnem svežnju predsedstva
(5306/08 + ADD1). V besedilu, ki ga je sprejela tudi Komisija, so upoštevane prednostne naloge za
ukrepanje, ki so bile kot take navedene v junijskih sklepih Sveta (10682/07).
Uredba bo sprejeta na eni od prihodnjih sej Sveta, potem ko jo bodo pregledali pravniki lingvisti
Sveta. Ob sprejetju bodo v zapisnik Sveta vnesene tri izjave (5306/08 ADD2) in izjava, ki jo je na
seji dala komisarka Mariann Fisher Boel1.
Predlog predvideva nekatere prilagoditve pravil o navzkrižni skladnosti iz Uredbe (ES)
št. 1782/20032, in sicer o:
–

pravilu de minimis:

Da bi zmanjšale upravno obremenitev, se bodo države članice lahko odločile, da ne bodo
uporabljale znižanja ali izključitev, ki znašajo 100 EUR ali manj na kmeta in na koledarsko leto,
pod pogojem, da kmet sprejme potrebne popravne ukrepe.
–

manjših kršitvah:

Za manjše neskladnosti3 bo sprejemljiv ukrep tolerance, pod pogojem, da država članica ustrezno
ukrepa za odpravo neskladnosti.
–

določitvi datuma, ko mora imeti kmet na razpolago parcele, da bi lahko izkoristil
ugodnosti sheme enotnega plačila (pravilo "desetih mesecev"):

Da bi preprečili podvajanje zahtevkov za isto zemljišče, bodo države članice določile ustrezen
datum, ki ne bi smel biti poznejši od datuma, določenega za spremembo vloge za pomoč. Zato se
razveljavi obveznost, da morajo imeti kmetje parcele, ki ustrezajo upravičenemu hektarju, na
razpolago najmanj deset mesecev.

1

Komisarka Mariann Fischer Boel je izjavila, da bo upoštevala preostala nerešena vprašanja
o navzkrižni skladnosti v okviru razprave o "zdravstvenem pregledu".

2

Kar pomeni tudi spremembo Uredbe (ES) št. 1698/2005.

3

Razen v primerih, ki predstavljajo neposredno tveganje za javno zdravje in/ali za zdravje živali.
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odgovornost:

V primeru prenosa zemljišča bo moral kmet, ki vloži vlogo za pomoč, odgovarjati pred pristojnim
organom za vsakršno neizpolnjevanje zahtev po navzkrižni skladnosti za zadevno koledarsko leto.
Pri uporabi takšnega pravila ne bodo izključeni dogovori v okviru zasebnega prava v skladu z
nacionalno zakonodajo, in sicer med kmetom, ki je prenesel zadevno zemljišče, in kmetom, ki je
predložil vlogo za pomoč. Ta določba se bo uporabljala od 1. aprila 2008.
–

postopno uvajanje za nove države članice1:

Nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila, bodo lahko uvedle triletno obdobje
postopnega uvajanja. Glede na to se bo Priloga III k Uredbi (ES) št. 1782/2003 uporabljala skladno
z naslednjim časovnim razporedom:
–

Del A (okolje, identifikacija in registracija goveda, sledljivost mesa): od 1. januarja 20092;

–

Del B (zdravstveno varstvo rastlin, javnozdravstveno varstvo, živilska zakonodaja, TSE,
obveščanje o nekaterih živalskih boleznih)

in
–

Del C (dobro počutje živali v zvezi z živalmi za kmetijsko rejo, posebna pravila za teleta in
prašiče): od 1. januarja 20113.

Evropski parlament je mnenje dal 11. decembra 2007.

1

Za vse nove države članice razen za Malto in Slovenijo.

2

Razen za Romunijo in Bolgarijo: od 1. januarja 2012.

3

Razen za Romunijo in Bolgarijo: od 1. januarja 2014.
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PREGLED ZDRAVSTVENEGA STANJA
V Svetu je na podlagi vprašalnika predsedstva (5303/08) potekala orientacijska razprava glede
sporočila o "pregledu zdravstvenega stanja" SKP od njene reforme leta 2003 (15351/07), njen
namen pa je bil preveriti, ali:
–

so bila v sporočilu Komisije pravilno analizirana poglavitna gibanja po reformi v letih
2003/2004 in glavni izzivi za SKP;

–

sta stopnja ambicioznosti in obseg prilagoditev, na splošno opredeljena v sporočilu,
ustrezen odgovor na te izzive;

–

bi načini ukrepanja, ki jih je opredelila Komisija, istočasno bolje uskladili SKP s splošnimi
pričakovanji družbe, pri tem pa ohranili evropski model kmetijstva.

Svet je ugotovil, da večina delegacij podpira analizo iz sporočila in nove izzive, ki jih je opredelila
Komisija.
Glede stopnje ambicioznosti in obsega so države članice ponovile stališča, izražena na
novembrskem Svetu (glej dok. 15333/07).
Kmetom je bila soglasno priznana ključna vloga pri spopadanju z okoljskimi in družbenimi
spremembami. Več delegacij je poudarilo strateški pomen kmetijstva za varnost preskrbe s hrano in
večfunkcionalne vidike SKP. Posamezni pomisleki in/ali stališča, ki so jih izrazile države članice,
bodo obravnavani na tehnični in politični ravni v prihodnjih tednih, februarja pa predloženi
ministrom v nadaljnjo razpravo.
Predsedstvo namerava marca pripraviti sklepe, da bi lahko Komisija maja predložila zakonodajne
predloge, o katerih naj bi nato podrobno razpravljali v drugi polovici leta 2008.
Komisija se je strinjala s predlaganim časovnim razporedom in izjavila, da bo svojim službam
priporočila, naj pravočasno1 pripravijo ustrezne zakonodajne predloge, ki bodo temeljili na teh
sklepih.
Po pričakovanjih naj bi Evropski parlament dal mnenje marca.

1

Po možnosti do začetne razprave v maju na neuradnem srečanju Sveta za kmetijstvo na Brdu.
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MAVRETANIJA
Komisar Joe Borg je Svetu poročal o potekajočih pogovorih z Mavretanijo glede obstoječega
protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko
skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo1.
Predmet razprave je memorandum o soglasju, da bi revidirali protokol in ga bolje prilagodili
potrebam držav članic ob nadaljnjem zagotavljanju obojestranske koristi za obe strani.

1

Uredba Sveta (ES) št. 1801/2006 z dne 30. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko
republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 343, 8.12.2006, str. 1).
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RAZNO
(a)

Pogajanja WTO-DDA – informacije Komisije

Komisija je delegacijam poročala o stanju pogajanj glede Razvojne agende iz Dohe v okviru
Svetovne trgovinske organizacije (pogajanja WTO-DDA), in sicer glede kmetijskega sektorja.
Svet se je seznanil s poročilom in potrdil, da v tem zahtevnem pogajalskem krogu podpira Mariann
Fisher Boel.
Svet je Komisijo povabil, naj na prihodnji seji Sveta za kmetijstvo ministrom zopet poroča o tem
vprašanju.
(b)

Brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v letu 2008 – zahteva belgijske delegacije

Belgijska delegacija je predložila zahtevo v zvezi z možnimi rešitvami, da bi šolam in dobrodelnim
institucijam leta 2008 še naprej lahko brezplačno razdeljevali sadje in zelenjavo, dokler se
1. januarja 2009 ne bo začela uporabljati shema za razdeljevanje sadja v šolah.
Komisija se je seznanila z belgijsko zahtevo, ki so jo podprle Španija, Grčija, Francija in Italija, in
omenila, da bo upravljalni odbor vprašanje obravnaval v prihodnjih tednih.
Glede bolj ciljno usmerjene "sheme za razdeljevanje sadja v šolah" je predstavnik Komisije
sporočil, da bo ustrezen predlog predložen pred poletjem.

SN 1229/08 (Presse )
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DRUGE ODOBRENE TOČKE
KMETIJSTVO
Bolgarija in Romunija – Akt o pristopu
Svet je sprejel Sklep o prilagoditvi Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije (v zvezi s
finančnim prispevkom Skupnosti), potem ko sta ti dve državi januarja 2007 pristopili k Evropski
uniji (16360/07).
Skupna kmetijska politika
Svet je sprejel Uredbo o ukrepih, ki jih mora Komisija sprejeti v zvezi z uporabo daljinskega
zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru skupne kmetijske politike, za obdobje 2008–2013
(5052/08).
Cilj te uredbe je nadaljevanje uporabe operativnih ukrepov za spremljanje kmetijskih trgov.
Posebno poročilo št. 4/2007 o fizičnih pregledih in pregledih zamenjave pri pošiljkah,
upravičenih do izvoznega nadomestila – sklepi Sveta
Svet je sprejel naslednje sklepe:
"SVET –
JE SEZNANJEN s Posebnim poročilom št. 4/2007 o fizičnih pregledih in pregledih zamenjave pri
pošiljkah, upravičenih do izvoznega nadomestila;

SN 1229/08 (Presse )
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PRIZNAVA, da je treba izboljšati nekatere postopke pregledov pošiljk, upravičenih do izvoznega
nadomestila;
POZDRAVLJA prizadevanja Komisije za poenostavitev celotnega sistema pregledov;
JE SEZNANJEN z namero Komisije, da pred koncem leta 2008 Svetu predloži zakonodajne
predloge za izboljšanje sistemov pregledov in uporabe analiz tveganja pri carinskih postopkih za
uvoz in izvoz blaga."
RAZISKAVE
Sporazum med EURATOM in Kitajsko o uporabi jedrske energije v miroljubne namene
Svet je sprejel Sklep o odobritvi sklenitve Sporazuma med Evropsko skupnostjo za atomsko
energijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju raziskav in razvoja pri
miroljubni uporabi jedrske energije s strani Komisije (14423/07).
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Svet je sprejel skupno stališče glede osnutka uredbe o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije
in tehnologijo (EIT) (15647/07 + ADD1 in 16839/07 ADD1).
Skupno stališče sledi političnemu dogovoru o osnutku uredbe, ki ga je 23. novembra 2007 dosegel
Svet.
Takoj ko Svet dokončno sprejme uredbo, bo Evropski parlament v drugi obravnavi glasoval o
skupnem stališču Sveta, da bi se omogočilo učinkovito delovanje EIT od spomladi 2008.
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Skupno stališče vsebuje glavna vprašanja, ki bodo oblikovala EIT, in sicer:
–

koncept dvostopenjskega pristopa, v skladu s katerim bi se na prvi stopnji vzpostavilo
omejeno število začetnih skupnosti znanja in inovacij (SZI), na drugi stopnji pa bi se po
vrednotenju dejavnosti EIT vzpostavile dodatne SZI. EIT naj bi večino dejavnosti izvajal
prek SZI, ki delujejo kot partnerstva med zasebnim sektorjem, raziskovalno skupnostjo in
odličnimi skupinami iz raziskovalnih skupnosti in univerz;

–

dolgoročne strateške smernice bosta zagotavljala Parlament in Svet, ki bosta morala
sprejeti strateški inovacijski program (SIP) za prihodnje dejavnosti EIT;

–

raba dodatne oznake EIT na priznanih diplomah, ki jih podeljujejo univerze in
visokošolske ustanove, ki sodelujejo v SZI;

–

EIT bo prejel dodeljenih 308,7 milijona EUR iz proračuna EU za obdobje do leta 2013;

–

zaradi organizacije in upravljanja bo imel EIT takšno strukturo upravljanja, ki bo
podjetjem olajševala vključenost. Sestavljali jo bodo upravni odbor, izvršni odbor, direktor
in revizijska komisija.

Sedež EIT bo določen najpozneje 12 mesecev po začetku veljavnosti uredbe.
EIT bo v prvi vrsti prispeval k razvoju inovacijske zmogljivosti v EU, in sicer tako, da bo
vključeval visoko šolstvo, raziskave in konkurenčnost ("trikotnik znanja") na najvišji ravni. EIT bo
s tem olajšal in pospešil povezovanje in sodelovanje ter ustvaril sinergije med skupnostmi inovacij
v Evropi.
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TRGOVINSKA POLITIKA
Moldavija – trgovinski preferenciali
Svet je sprejel Uredbo Sveta o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko
Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES.
Uredba razširja avtonomne trgovinske preferenciale za Moldavijo z odstranjevanjem vseh preostalih
tarifnih plafonov za industrijske izdelke in z izboljšanjem dostopa na trg Skupnosti za kmetijske
proizvode.
Zaradi uvedbe avtonomnih preferencialov je vključitev Moldavije v shemo splošnih tarifnih
preferencialov EU nepotrebna. Zato se Moldavija črta s seznama držav upravičenk iz Uredbe (ES)
št. 980/2005 in s seznama upravičenk do GSP+ iz Sklepa 2005/924/ES.
Odnos z Moldavijo temelji na Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki velja od leta 1998. Eden
od njegovih glavnih ciljev je spodbujati trgovino in naložbe med pogodbenicami in tako olajšati
trajnostni gospodarski razvoj.
Protidampinški ukrepi – dihidromircenol – Indija
Svet je sprejel uredbo o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz dihidromircenola, proizvedenega v Indiji (16791/07).
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Protidampinški ukrepi – feromolibden – Kitajska
Svet je sprejel Uredbo o odpravi protidampinške dajatve na fero-molibden s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in o zaključku postopka v zvezi s takim uvozom po pregledu v skladu s
členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (16794/07).
Mednarodni sporazum o kakavu
Svet je sprejel Sklep o stališču, ki naj ga zavzame Skupnost v okviru Mednarodnega sveta za kakav
o podaljšanju Mednarodnega sporazuma o kakavu iz leta 2001 (5012/08), in to za eno ali več
obdobij, od katerih nobeno ne bi presegalo štirih let.
Mednarodni sporazum o kavi
Svet je sprejel Sklep o stališču, ki naj ga zavzame Skupnost v okviru Mednarodnega sveta za kavo o
imenovanju depozitarja Mednarodnega sporazuma o kavi iz leta 2007 (5238/08).
STATISTIKA
Klasifikacija statističnih teritorialnih enot
Svet je sprejel Uredbo o spremembi Uredbe št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije
statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
(3645/07).
Uredba predstavlja pravni okvir za regionalno razdelitev za namen zbiranja, urejanja in širjenja
usklajenih regionalnih statističnih podatkov v EU.
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Poslovni registri v statistične namene
Svet je po sprejetju vseh sprememb, ki jih je v drugi obravnavi predlagal Evropski parlament,
sprejel uredbo o posodobitvi pravil EU o poslovnih registrih v statistične namene (PE-CONS
3665/07, 14204/07).
Glavna cilja te uredbe sta:
–

obvezno registrirati vsa podjetja, njihove lokalne enote in ustrezne pravne enote, ki
opravljajo gospodarske dejavnosti, ki prispevajo k bruto domačemu proizvodu, in

–

zajeti vse finančne povezave in skupine podjetij ter med državami članicami EU in
Komisijo (Eurostatom) izmenjati podatke o večnacionalnih skupinah in enotah, ki jih
sestavljajo.

Poleg tega je namen predloga doseči usklajenost med državami članicami s sprejetjem skupne
metodologije.
Osnutek uredbe, ki posodablja obstoječo uredbo o poslovnih registrih iz leta 1993, upošteva
zahteve, ki so se pojavile v zadnjih letih zaradi:
–

globalizacije gospodarstva, ki zahteva zbiranje informacij o skupinah podjetij;

–

integracije dejavnosti iz različnih sektorjev;

–

razvoja enotnega trga, ki zahteva izboljšano statistično primerljivost.

Uredba razveljavlja Uredbo (EGS) št. 2186/93.
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DOSTOP JAVNOSTI DO DOKUMENTOV
Potrdilna prošnja 16/c/01/07
Svet je sprejel odgovor na potrdilno prošnjo 16/c/01/07, proti kateremu so glasovale češka, danska,
nizozemska, slovenska in švedska delegacija (15503/07).
PISNI POSTOPKI
Protidampinški ukrepi – ploščato valjani izdelki iz silicijevega jekla iz Rusije in ZDA
Svet je 14. januarja sprejel Uredbo o spremembi Uredbe (ES) št. 1371/2005 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za
elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije (16690/07).
Prehranske in zdravstvene trditve na živilih – varstvo potrošnikov
Svet je 11. januarja sprejel Uredbo o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in
zdravstvenih trditvah na živilih, da bi se uskladile trditve glede razvoja in zdravja otrok z istimi
prehodnimi ukrepi glede drugih zdravstvenih trditev (3698/07).
Kategorija trditev glede na razvoj in zdravje otrok je bila uvedena v zelo pozni fazi postopka
sprejetja Uredbe (ES) št. 1924/2006 brez zagotovitve prehodnih ukrepov. Vendar so izdelki s takimi
trditvami že na trgu Skupnosti.
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