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SVET

HAŠKI PROGRAM: KREPITEV SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE V EVROPSKI UNIJI
(2005/C 53/01)
I. UVOD

Evropski svet ponovno potrjuje, da kot odgovor na osrednjo
skrb narodov držav, združenih v Uniji, namenja prednost
razvoju območja svobode, varnosti in pravice.

V preteklih letih je Evropska unija povečala svojo vlogo pri
zagotavljanju policijskega, carinskega in pravosodnega sodelovanja ter pri razvoju usklajene politike glede azila, priseljevanja
in nadzora zunanjih meja. Ta razvoj se bo s Pogodbo o Ustavi
za Evropo, podpisano v Rimu 29. oktobra 2004, nadaljeval s
trdnejšim oblikovanjem skupnega območja svobode, varnosti in
pravice. Ta pogodba in predhodne pogodbe iz Maastrichta,
Amsterdama in Nice so postopno privedle do skupnega pravnega okvira na področju pravosodja in notranjih zadev ter
vključevanja področja te politike v druga področja politik
Unije.

Od Evropskega sveta v Tampereju leta 1999 se je politika Unije
na področju pravosodja in notranjih zadev razvijala v okviru
splošnega programa. Četudi niso bili doseženi vsi prvotni cilji,
je bil narejen celovit in usklajen napredek. Evropski svet
pozdravlja rezultate, ki so bili doseženi v prvem petletnem
obdobju: položeni so bili temelji za skupno politiko o azilu in
priseljevanju, pripravljeno je bilo usklajevanje mejnih kontrol,
izboljšano je bilo policijsko sodelovanje, pomembno so napredovale tudi priprave za pravosodno sodelovanje po načelu
vzajemnega priznavanja sodnih odločb in sodb.

Varnost Evropske unije in njenih držav članic je dobila še večji
pomen, zlasti v luči terorističnih napadov v Združenih državah
Amerike 11. septembra 2001 in v Madridu 11. marca 2004.
Državljani Evrope upravičeno pričakujejo, da bo Evropska
unija, ob zagotavljanju spoštovanja temeljnih svoboščin in
pravic, začela izvajati učinkovitejši, skupni pristop k reševanju
in preprečevanju čezmejnih problemov, kot so nezakonito

priseljevanje, trgovanje s človeškimi bitji in njihovo tihotapljenje, terorizem in organizirani kriminal ter preprečevanje
naštetega. Zlasti na področju varnosti sta vedno večjega
pomena usklajevanje in skladnost med njeno notranjo in
zunanjo dimenzijo, ki ju je treba vztrajno izvajati.

Pet let po zasedanju Evropskega sveta v Tampereju je nastopil
čas za nov načrt, ki bo Uniji omogočil, da gradi na teh
dosežkih in se učinkovito sooča z novimi izzivi. V ta namen je
Evropski svet sprejel nov večletni program, ki se imenuje
Haaški program. Ta odraža ambicije, kot so izražene v Pogodbi
o Ustavi za Evropo, in pripravlja Unijo na začetek njene veljavnosti. Upošteva oceno Komisije (1), ki jo je pozdravil Evropski
svet junija 2004, kot tudi priporočilo, ki ga je Evropski parlament sprejel 14. oktobra 2004 (2), zlasti glede prehoda na
glasovanje na podlagi kvalificirane večine in soodločanja, predvidenega v členu 67(2) PES.

Cilj Haaškega programa je izboljšati skupne zmogljivosti Unije
in njenih držav članic pri zagotavljanju temeljnih pravic, minimalnih postopkovnih zaščitnih ukrepov in dostopa do sodnega
varstva, zagotavljanju zaščite v skladu z Ženevsko konvencijo o
beguncih in drugimi mednarodnimi pogodbami za osebe v
stiski, uravnavanju tokov priseljevanja in kontroli zunanjih
meja Unije, boju proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu
in zatiranju nevarnosti terorizma, uporabi potenciala Europola
in Eurojusta, nadaljnjem uresničevanju vzajemnega priznavanja
sodnih odločb in potrdil tako v civilnih kot v kazenskih
zadevah ter pri odpravi pravnih in sodnih ovir v sporu v
civilnih in družinskih zadevah s čezmejnimi posledicami. To je
cilj, ki ga je v interesu naših državljanov treba doseči z
razvojem skupnega azilnega sistema in izboljšanjem dostopa do
sodišč, praktičnim policijskim in pravosodnim sodelovanjem,
približevanjem zakonodaje in razvojem skupnih politik.
(1) COM(2004) 401 končni.
(2) P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004.
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Ključni element v bližnji prihodnosti bo preprečevanje in zatiranje terorizma. Skupni pristop na tem področju bo temeljil na
načelu, da države članice pri ohranitvi nacionalne varnosti
dosledno upoštevajo varnost Unije kot celote. Poleg tega bo
Evropski svet naprošen, da v decembru 2004 potrdi novo
Evropsko strategijo o drogah 2005-2012, ki bo dodana temu
programu.

temeljnih pravicah v delu II. Ustavne pogodbe, vključno s
pojasnili, kot tudi Ženevska konvencija o beguncih. Hkrati je
program namenjen resničnemu in bistvenemu prispevku h
krepitvi medsebojnega zaupanja in spodbujanju skupnih politik
v korist vseh naših državljanov.

Evropski svet meni, da je skupni projekt krepitve območja
svobode, varnosti in pravice bistven za zagotavljanje varnosti
skupnosti, vzajemnega zaupanja ter pravne države po vsej
Uniji. Svoboda, pravica, kontrola zunanjih meja, notranja
varnost in preprečevanje terorizma naj se od sedaj naprej
obravnavajo kot nedeljivi v celotni Uniji. Optimalna stopnja
zaščite območja svobode, varnosti in pravice zahteva multidisciplinarno in usklajeno delovanje med pristojnimi organi
kazenskega pregona, zlasti policijo, carino in enote mejne policije, tako na ravni EU kot na nacionalni ravni.

2. Varstvo temeljnih pravic

V luči tega programa Evropski svet poziva Komisijo, naj v letu
2005 Svetu predstavi akcijski načrt, v katerem bodo cilji in
prednostne naloge tega programa prevedeni v konkretne
ukrepe. Načrt mora vsebovati časovno razporeditev za sprejemanje in izvajanje vseh nalog. Evropski svet poziva Svet, naj
zagotovi, da se bodo upoštevali časovni načrti za vsakega od
različnih ukrepov. Komisijo poziva, naj Svetu predloži letno
poročilo o izvajanju Haaškega programa („preglednica
dosežkov“).

Z vključitvijo Listine v Ustavno pogodbo in pristopom k
Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin se bo Unija, vključno s svojimi institucijami, pravno
zavezala zagotoviti, da se na vseh področjih njenega delovanja
temeljne pravice ne zgolj spoštujejo, temveč tudi dejavno spodbujajo.

V tem pogledu Evropski svet, ob ponovni potrditvi svoje zavezanosti, da nasprotuje vsem vrstam rasizma, antisemitizma in
ksenofobije, kot je bilo izraženo v decembru 2003, pozdravlja
sporočilo Komisije o razširitvi mandata Evropskega centra za
nadzor nad rasizmom in ksenofobijo v Agencijo za človekove
pravice.

3. Izvajanje in ocenjevanje

II. SPLOŠNE USMERITVE

1. Splošna načela

V nadaljevanju predstavljeni program je odgovor na izzive in
pričakovanja naših državljanov. Osnovan je na pragmatičnem
pristopu in nadgrajuje tekoče dejavnosti, ki izhajajo iz
programa iz Tampereja, trenutne akcijske načrte in oceno
ukrepov prve generacije. Prav tako temelji na splošnih načelih
subsidiarnosti, sorazmernosti in solidarnosti ter spoštovanja
različnih pravnih sistemov in tradicij držav članic.

Pogodba o Ustavi za Evropo (v nadaljevanju „Ustavna
pogodba“) je služila kot smernica glede ambicioznosti projekta,
pravno podlago za ukrepe Sveta do začetka veljavnosti Ustavne
pogodbe pa predstavljajo obstoječe Pogodbe. V skladu s tem so
bila pregledana različna področja politik, da se ugotovi, ali že
lahko stečejo pripravljalna dela ali študije, da bi se ukrepi, ki jih
predvideva Ustavna pogodba, lahko začeli izvajati takoj, ko ta
začne veljati.

Treba je v celoti spoštovati temeljne pravice, kot jih zagotavljajo Evropska konvencija o človekovih pravicah in Listina o

Komisijino ocenjevanje programa iz Tampereja (1) je pokazalo
jasno potrebo po ustreznem in pravočasnem izvajanju in
ocenjevanju vseh vrst ukrepov na področju svobode, varnosti
in pravice.

Bistvenega pomena je, da Svet v letu 2005 razvije praktične
metode za lažje pravočasno izvajanje na vseh področjih politik:
ukrepe, ki zahtevajo sredstva nacionalnih organov, naj bi
spremljali ustrezni načrti, ki zagotavljajo učinkovitejše izvajanje, dolžina izvedbenega obdobja pa naj bi bila tesneje povezana z zahtevnostjo zadevnih ukrepov. Redna poročila Komisije Svetu med izvedbenim obdobjem naj predstavljajo spodbudo za delovanje v državah članicah.

Ocenjevanje izvajanja kot tudi učinkov vseh ukrepov je po
mnenju Evropskega sveta bistveno za učinkovitost ukrepov
Unije. Ocenjevanja, ki bodo potekala po 1. juliju 2005, morajo
biti sistematična, objektivna, nepristranska in učinkovita, pri
čemer se je treba izogniti pretežkemu administrativnemu
bremenu za nacionalne organe in Komisijo. Njihov cilj mora
biti obravnavati delovanje ukrepa in predlagati rešitve
problemov, ki so nastali pri njegovem izvajanju in/ali uporabi.
Komisija naj pripravi letno ocenjevalno poročilo o ukrepih, ki
ga predloži Svetu in o njem obvesti Evropski parlament in
nacionalne parlamente.
(1) COM(2004) 401 končni.
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Evropsko komisijo se poziva, da pripravi predloge o vlogi
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pri ocenjevanju dejavnosti Eurojusta in nadzoru aktivnosti Europola, ki
bodo predloženi takoj, ko bo začela veljati Ustavna pogodba.
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1.2 Politika na področju azila, priseljevanja in meja

Mednarodne migracije se bodo nadaljevale. Potreben je celovit
pristop, ki vključuje vse stopnje migracije, z upoštevanjem
vzrokov migracij, politike vstopa in sprejema ter politike vključevanja in vračanja.
4. Revizija

Ker bo program potekal v obdobju, ko bo začela veljati Ustavna
pogodba, je primeren pregled njegovega izvajanja. V ta namen
se poziva Komisijo, da do začetka uporabe Ustavne pogodbe
(1. november 2006) Evropskemu svetu poroča o doseženem
napredku in predlaga potrebne dodatke k programu, ob upoštevanju spremenjene pravne osnove, ki bo posledica začetka
veljavnosti Ustavne pogodbe.

Da se zagotovi tak pristop, Evropski svet poziva Svet, države
članice in Komisijo, da se zavzemajo za usklajene, močne in
učinkovite delovne odnose med odgovornimi za migracijske in
azilne politike in odgovornimi za druga področja politik, ki so
pomembna za ta področja.

Tekoči razvoj evropske azilne in migracijske politike mora
temeljiti na skupni analizi migracijskih pojavov v vseh njihovih
vidikih. Ključnega pomena je krepitev zbiranja, zagotavljanja,
izmenjave in učinkovite uporabe najnovejših informacij in
podatkov o vseh pomembnih razvojih migracij.

III. POSEBNE USMERITVE

1. Krepitev svobode

1.1 Državljanstvo Unije

Pravica vseh državljanov EU, da se svobodno gibajo in prebivajo na ozemlju držav članic, je osrednja pravica državljanstva
Unije. Praktični pomen državljanstva Unije bo še poudarjen s
polnim izvajanjem Direktive 2004/38 (1), ki kodificira pravo
Skupnosti na tem področju ter prinaša jasnost in preprostost.
Komisijo se poziva, da v letu 2008 Svetu in Evropskemu parlamentu predloži poročilo, skupaj s predlogi, če je to primerno, s
katerimi bi državljanom EU omogočali prosto gibanje znotraj
Evropske unije pod podobnimi pogoji, kot veljajo za državljane
držav članic pri prostem gibanju ali spreminjanju kraja prebivališča v lastni državi, v skladu z uveljavljenimi načeli zakonodaje
Skupnosti.

Evropski svet spodbuja institucije Unije, da v okviru svojih
pristojnosti ohranjajo odprt, pregleden in redni dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo ter spodbuja in
pospešuje sodelovanje državljanov v javnem življenju. Evropski
svet zlasti poziva Svet in Komisijo, naj namenita posebno
pozornost boju proti antisemitizmu, rasizmu in ksenofobiji.
(1) Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.
aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih
članov, da se prosto gibljejo in prebivajo na ozemlju držav članic, ki
spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in ukinja Direktive
64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS,
75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS. (UL L 158,
30.4.2004, str. 77).

Druga faza razvoja skupne politike na področju azila, priseljevanja in meja se je začela 1. maja 2004. Temeljiti mora na solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti vključno s finančnimi
poseldicami ter na tesnejšem praktičnem sodelovanju med
državami članicami: tehnični pomoči in izmenjavi informacij,
nadzorovanju ustreznega in pravočasnega izvajanja, uporabi
pravnih sredstev, kot tudi na nadaljnjem usklajevanju zakonodaje.

Evropski svet, upoštevajoč oceno Komisije in prepričljiva
stališča, ki jih je izrazil Evropski parlament v svojem Priporočilu (2), poziva Svet, naj na podlagi člena 67(2) PES nemudoma
po uradnih posvetovanjih z Evropskim parlamentom in najpozneje do 1. aprila 2005 sprejme sklep, s katerim se bo
postopek iz člena 251 PES uporabljal za vse ukrepe v zvezi s
krepitvijo svobode iz Naslova IV, ki so predmet Pogodbe iz
Nice, razen za zakonito priseljevanje.

1.3 Skupni evropski azilni sistem

Cilji skupnega evropskega azilnega sistema v njegovi drugi fazi
bodo oblikovanje skupnega azilnega postopka in enotnega
statusa oseb, ki jim je bil podeljen azil ali subsidiarna zaščita.
Temeljil bo na polni in celostni uporabi Ženevske konvencije o
beguncih in drugih ustreznih pogodb in bo gradil na temeljiti
in celoviti oceni pravnih sredstev, sprejetih v prvi fazi.
(2) P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004.
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Evropski svet poziva države članice, da nemudoma v celoti
izvedejo prvo fazo. V tem pogledu naj Svet v skladu s členom
67(5) PES v najkrajšem možnem času soglasno sprejme Direktivo o azilnem postopku takoj, ko je mogoče. Komisijo se
poziva, da ocenjevanje pravnih sredstev prve faze zaključi v
letu 2007 in predloži pravna sredstva in ukrepe druge faze
Svetu in Evropskemu parlamentu, da bodo sprejeti pred
koncem leta 2010. V tem okviru Evropski svet poziva Komisijo, da predstavi študijo o primernosti, možnostih in težavah,
kot tudi pravnih in praktičnih posledicah skupne obravnave
prošenj za azil v Uniji. Nadalje mora posebna študija, ki bo
izvedena v tesnem posvetovanju z UNHCR, obravnavati koristi,
ustreznost in izvedljivost skupne obravnave prošenj za azil
izven ozemlja EU, ki bo dopolnjevala skupni evropski azilni
sistem in bo v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi.

Evropski svet poziva Svet in Komisijo, da v letu 2005 za lažje
praktično skupno sodelovanje ustanovita ustrezne strukture, ki
bodo vključevale nacionalne azilne službe držav članic. Tako
bodo države članice med drugim imele pomoč pri doseganju
enotnega postopka za oceno vlog za mednarodno zaščito ter
pri skupnemu zbiranju, ocenjevanju in uporabi informacij o
državah izvora, kot tudi pri soočanju s posebnimi pritiski na
azilne sisteme in sprejemne zmogljivosti, ki med drugim izhajajo iz njihove geografske lege. Ko bo oblikovan skupni azilni
postopek, naj se te strukture na podlagi ocenjevanja preoblikujejo v evropski urad za podporo vsem oblikam sodelovanja
med državami članicami na področju skupnega evropskega
azilnega sistema.

Evropski svet pozdravlja ustanovitev novega Evropskega sklada
za begunce za obdobje 2005–2010 in poudarja nujno potrebo,
da države članice ohranijo ustrezne azilne sisteme in sprejemne
zmogljivosti pred oblikovanjem skupnega azilnega postopka.
Komisijo poziva, da zagotovi obstoječa sredstva Skupnosti za
pomoč državam članicam pri obravnavi prošenj za azil ter pri
sprejemanju kategorij državljanov tretjih držav. Svet poziva, da
te kategorije določi na podlagi predloga, ki ga bo Komisija
predložila v letu 2005.

3.3.2005

Evropski svet poudarja, da določitev obsega sprejema delovnih
migrantov spada v področje pristojnosti držav članic. Ob upoštevanju rezultatov razprav o Zeleni knjigi o delovnih migracijah, najboljših praksah v državah članicah in njihovem
pomenu za izvajane Lizbonske strategije, Evropski svet poziva
Komisijo, naj pred koncem 2005 predstavi načrt politike o
zakonitem priseljevanju, vključno s postopkom za dovolitev
vstopa, ki se bo lahko takoj odzival na nihajoče potrebe po
migracijski delovni sili na trgu dela.

Ker lahko siva ekonomija in nezakonito zaposlovanje delujeta
kot magnet za nezakonito priseljevanje in lahko pripeljeta do
izkoriščanja, Evropski svet poziva države članice, naj dosežejo
cilje za zmanjšanje sive ekonomije, kot so navedeni v Evropski
strategiji zaposlovanja.

1.5 Vključevanje državljanov tretjih držav

Uspešno vključevanje državljanov tretjih držav z zakonitim
prebivališčem in njihovih potomcev koristi stabilnosti in koheziji naših družb. Za dosego tega cilja je bistvenega pomena
razviti učinkovite politike in preprečevati osamitev nekaterih
skupin. Zato je celovit pristop, ki vključuje interesne skupine
na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in na ravni EU, bistvenega pomena.
Ob priznavanju že doseženega napredka glede pravične obravnave državljanov tretjih držav z zakonitim prebivališčem v EU,
Evropski svet poziva k oblikovanju enakih možnosti za njihovo
polno sodelovanje v družbi. Ovire pri vključevanju je treba
aktivno odstranjevati.
Evropski svet poudarja potrebo po večjem usklajevanju nacionalnih politik vključevanja in pobud EU na tem področju. V
zvezi s tem je treba oblikovati skupna osnovna načela kot
temelj skladnemu evropskemu okviru o vključevanju.
Ta načela, ki povezujejo vsa področja politike, povezana z
vključevanjem, morajo vključevati najmanj naslednje vidike.
Vključevanje:

1.4 Zakonito priseljevanje in boj proti nezakonitemu zaposlovanju

— je stalen dvosmerni proces, ki vključuje tako državljane
tretjih držav z zakonitim prebivališčem kot tudi družbo
gostiteljico;
— vključuje, vendar presega, protidiskriminacijsko politiko;

Zakonito priseljevanje bo igralo pomembno vlogo pri spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva v Evropi in pri spodbujanju gospodarskega razvoja ter bo tako prispevalo k uresničevanju Lizbonske strategije. Lahko tudi igra vlogo v partnerstvih s tretjimi državami.

— obsega spoštovanje osnovnih vrednot Evropske unije in
temeljnih človekovih pravic;
— zahteva osnovne spretnosti za sodelovanje v družbi;
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— se opira na pogoste stike in medkulturni dialog med vsemi
člani družbe v okviru skupnih forumov in aktivnosti, s
čimer se izboljša medsebojno razumevanje;
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bo spodbujalo v njihovih naporih pri krepitvi zmogljivosti za
zaščito beguncev. V zvezi s tem Evropski svet poziva vse tretje
države, da pristopijo k Ženevski konvenciji o beguncih in jo
spoštujejo.

— je razširjeno na vrsto področij politike, vključno z zaposlovanjem in izobraževanjem.

Okvir, ki bo temeljil na teh osnovnih načelih, bo predstavljal
temelje bodočih pobud v EU, ki se bodo zanašale na jasne cilje
in načine ocenjevanja. Evropski svet poziva države članice, Svet
in Komisijo, naj pospešujejo strukturno izmenjavo izkušenj in
informacij o integraciji, ob podpori splošno dostopnega spletišča na svetovnem spletu.

1.6 Zunanja dimenzija azila in migracij

1.6.2 Partnerstvo z izvornimi državami in regijami

Evropski svet pozdravlja Sporočilo Komisije o izboljšanju
dostopa do trajnih rešitev (1) in poziva Komisijo, da razvije EUregionalne programe zaščite v partnerstvu z zadevnimi tretjimi
državami in v tesnem posvetovanju in sodelovanju z UNHCR.
Ti programi bodo gradili na izkušnjah, pridobljenih v pilotnih
programih zaščite, ki se bodo začeli pred koncem leta 2005.
Vključevali bodo vrsto ustreznih instrumentov, ki bodo predvsem usmerjeni na graditev zmogljivosti ter skupni program za
ponovno naseljevanje za države članice, ki bodo želele sodelovati v takšnem programu.

1.6.1 Partnerstvo s tretjimi državami

Azil in priseljevanje so po svoji naravi mednarodne zadeve.
Politika EU si mora prizadevati v polnopravnem partnerstvu, z
uporabo obstoječih sredstev Skupnosti, kjer je to primerno,
pomagati tretjim državam pri njihovih naporih za upravljanje
migracij in zaščito beguncev, preprečevati in boriti se proti
nezakonitemu priseljevanju, posredovati informacije o zakonitih poteh za priseljevanje, reševati begunske razmere z zagotavljanjem boljšega dostopa do trajnih rešitev, graditi zmogljivosti za kontrolo meja, izboljševati varnost dokumentov in
rešiti problem vračanja.

Politike, ki povezujejo priseljevanje, sodelovanje pri razvoju in
humanitarno pomoč, morajo biti koherentne in razvite v partnerstvu in dialogu z izvornimi državami in regijami. Evropski
svet pozdravlja napredek, ki je bil že narejen, poziva Svet, naj
razvija te politike, s posebnim poudarkom na vzrokih, dejavnikih spodbude in zmanjševanjem revščine, ter poziva Komisijo, da do pomladi 2005 predstavi konkretne in skrbno izdelane predloge.

1.6.3 Partnerstvo z državami in regijami tranzita
Evropski svet priznava, da lahko neustrezno upravljani migracijski tokovi povzročijo humanitarne katastrofe. Želi izraziti
svojo skrajno zaskrbljenost zaradi človeških tragedij, ki se dogajajo v Sredozemlju, pri poskusih nezakonitega vstopa v EU.
Poziva vse države, da okrepijo sodelovanje pri preprečevanju
nadaljnje izgube življenj.

Evropski svet poziva Svet in Komisijo, naj nadaljujeta s
postopkom celostnega vključevanja migracij v obstoječe in
prihodnje odnose EU s tretjimi državami. Poziva Komisijo, naj
do pomladi 2005 dokonča vključevanje problematike priseljevanja v državne in regionalne strateške dokumente za vse
ustrezne tretje države.

Evropski svet priznava potrebo, da EU v duhu skupne odgovornosti prispeva k dostopnejšemu, pravičnejšemu in učinkovitejšemu mednarodnemu sistemu zaščite v partnerstvu s tretjimi
državami in zagotovi dostop do zaščite in trajnih rešitev na
najzgodnejši stopnji. Države v izvornih in prehodnih regijah se

Glede držav tranzita Evropski svet poudarja potrebo po okrepljenem sodelovanju in gradnji zmogljivosti tako na južni kot na
vzhodni meji EU, da bi tem državam omogočili boljše upravljanje migracij in zagotovili ustrezno zaščito beguncev. Podpora
pri gradnji zmogljivosti nacionalnih azilnih sistemov, kontroli
meja in širšemu sodelovanju pri migracijskih vprašanjih bo
zagotovljena tistim državam, ki bodo pokazale resnično zavezanost izpolnjevanju obveznosti iz Ženevske konvencije o
beguncih.

Predlog za uredbo o ustanovitvi Evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (2) zagotavlja strateški okvir za krepitev
sodelovanja in dialoga o azilu in priseljevanju s sosednjimi
državami, med drugim sredozemskimi državami, ter za uvedbo
novih ukrepov. V zvezi s tem Evropski svet pričakuje poročilo
o napredku in dosežkih pred koncem leta 2005.
(1) COM(2004) 410 končni.
(2) COM(2004) 628 končni.
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1.6.4 Politika vračanja in ponovnega sprejema

Migranti, ki nimajo ali nimajo več zakonite pravice za bivanje v
EU, se morajo vrniti prostovoljno ali, če je to potrebno,
prisilno. Evropski svet poziva k oblikovanju učinkovite politike
odstranjevanja in vračanja, ki bo temeljila na skupnih standardih za vračanje oseb na human način, ki v celoti spoštuje
človekove pravice in osebno dostojanstvo.
Evropski svet meni, da je nujno, da Svet v začetku leta 2005
začne z razpravami o minimalnih standardih za postopke
vračanja, vključno z minimalnimi standardi za učinkovito
podporo nacionalnim prizadevanjem za odstranjevanje. Predlog
naj tudi nameni posebno pozornost varovanju javnega reda in
varnosti. Potreben je skladen pristop med politiko vračanja in
vsemi drugimi vidiki zunanjih odnosov Skupnosti s tretjimi
državami, kot tudi poseben poudarek pri vprašanju državljanov
teh tretjih držav, ki so brez potnih listov ali drugih osebnih
dokumentov.

3.3.2005

prvi polovici leta 2006 začeti z ocenjevanjem izvajanja pravnega reda, ki ni povezan s SIS II.

Evropski svet pozdravlja ustanovitev Evropske agencije za
upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah z dne
1. maja 2005. Komisijo poziva, naj Svetu predloži oceno Agencije pred koncem leta 2007. Ocena naj vsebuje pregled nalog
Agencije in oceno, ali naj se Agencija ukvarja tudi z drugimi
vidiki upravljanja meja, vključno z izboljšanim sodelovanjem s
carinskimi službami in drugimi pristojnimi organi na področju
varnostnih zadev v zvezi z blagom.

Kontrola in nadzor zunanjih meja sta v pristojnosti nacionalnih
mejnih organov. Vendar za podporo državam članicam pri
njihovih posebnih potrebah za kontrolo in nadzor dolgih in
težavnih odsekov zunanjih meja ter tam, kjer so države članice
soočene s posebnimi in nepredvidenimi okoliščinami zaradi
izjemnih migracijskih pritiskov na te meje, Evropski svet:

Evropski svet poziva k:
— tesnejšemu sodelovanju in vzajemni tehnični pomoči;
— začetku pripravljalne faze Evropskega sklada za vračanje;
— skupnim integriranim programom vračanja, prilagojenim za
specifične države in regije;
— oblikovanju Evropskega sklada za vračanje do leta 2007 ob
upoštevanju ocene pripravljalne faze;

— poziva Svet, naj pripravi ekipe nacionalnih strokovnjakov,
ki lahko zagotovijo hitro tehnično in operativno pomoč
državam članicam, ki jo zahtevajo, po ustrezni analizi ogroženosti, ki jo v okviru svoje dejavnosti opravi Agencija za
upravljanje meja, na podlagi predloga Komisije o primernih
pooblastilih in financiranju takšnih ekip, ki bo predložen v
letu 2005;

— poziva Svet in Komisijo k ustanovitvi sklada Skupnosti za
upravljanje meja najkasneje do konca leta 2006;

— pravočasni sklenitvi sporazumov Skupnosti o ponovnem
sprejemu;
— takojšnjemu imenovanju posebnega predstavnika za skupno
politiko ponovnega sprejemanja, ki ga imenuje Komisija.

— poziva Komisijo naj takoj, ko bo dosežena odprava kontrol
na notranjih mejah, predloži predlog za dopolnitev obstoječega schengenskega ocenjevalnega mehanizma z nadzornim
mehanizmom, ki bo zagotavljal tesno sodelovanje strokovnjakov držav članic, vključno z nenapovedanimi inšpekcijskimi pregledi.

1.7 Upravljanje migracijskih tokov

1.7.1 Kontrola mej in boj proti nezakonitemu priseljevanju

Evropski svet poudarja pomen hitre odprave kontrole na notranjih mejah, nadaljnjega postopnega ustanavljanja integriranega
sistema za zunanje meje in krepitve kontrole in nadzora zunanjih meja Unije. V zvezi s tem je treba poudariti potrebo po
solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti, vključno s finančnimi posledicami, med državami članicami.
Evropski svet poziva Svet, Komisijo in države članice, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, da omogočijo odpravo kontrol na
notranjih mejah takoj, ko bo to mogoče, pod pogojem, da so
bili izpolnjeni vse zahteve za uveljavitev schengenskega pravnega reda leta 2007 in po začetku delovanja Schengenskega
informacijskega sistema (SIS II). Za dosego tega cilja je treba v

Pregled omenjenih predvidenih nalog Agencije in zlasti ocena
delovanja ekip nacionalnih strokovnjakov mora vključevati
možnost ustanovitve evropskega sistema enot mejne policije.

Evropski svet poziva države članice, naj izboljšajo svoje skupne
analize migracijskih poti ter načinov tihotapljenja in nedovoljenega trgovanja in mrež kriminala, ki delujejo na tem področju,
med drugim v okviru Agencije za upravljanje mej ter v tesnem
sodelovanju z Europolom in Eurojustom. Prav tako poziva Svet
in Komisijo, naj zagotovita trdno mrežo za zvezo na področju
priseljevanja v zadevnih tretjih državah. V zvezi s tem Evropski
svet pozdravlja pobudo držav članic za prostovoljno sodelovanje na morju, zlasti v reševalnih akcijah, v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni, z možnostjo bodočega sodelovanja tretjih držav.
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Evropski svet poziva Svet in Komisijo, naj v letu 2005 razvijeta
načrt za razvoj skupnih standardov, najboljših praks in mehanizmov za preprečevanje in boj proti trgovanju z ljudmi.
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Evropski svet:

— vabi Komisijo, da najprej predlaga potrebne spremembe za
nadaljnjo krepitev vizumskih politik, v letu 2005 predlaga
ustanovitev skupnih prijavnih centrov, s poudarkom med
drugim na možnih sinergijah, povezanih z razvojem VIS, in
preuči Skupna konzularna navodila ter vloži ustrezen
predlog najkasneje do začetka leta 2006;
1.7.2 Biometrija in informacijski sistemi

Upravljanje migracijskih tokov, vključno z bojem proti nezakonitemu priseljevanju, je treba krepiti z ustanavljanjem neprekinjenih varnostnih ukrepov, ki učinkovito povezujejo postopke
za pridobitev vizumov s postopki vstopa in izstopa na zunanjih
mejnih prehodih. Takšni ukrepi so pomembni tudi za preprečevanje in nadzor kriminalnih dejavnosti, zlasti terorizma. Za
dosego tega so v EU potrebni usklajen pristop in rešitve na
področju biometričnih identifikatorjev in podatkov.

Evropski svet zahteva, da Svet, na podlagi sporočila Komisije o
interoperativnosti Schengenskega informacijskega sistema (SIS
II), Vizumskega informacijskega sistema (VIS) in EURODAC, ki
bo izdano leta 2005, ter ob upoštevanju potrebe po uravnoteženosti med cilji kazenskega pregona in varovanjem temeljnih
pravic posameznikov, preuči, kako izboljšati učinkovitost in
interoperativnost informacijskih sistemov EU pri reševanju
problema nezakonitega priseljevanja in izboljšanja kontrole
meja, kot tudi pri upravljanju teh sistemov.

Evropski svet poziva Svet, Komisijo in države članice, naj
nemudoma nadaljujejo, ob upoštevanju standardov ICAO, s
svojimi napori za vključitev biometričnih identifikatorjev v
potne listine, vizume, dovoljenja za bivanje, potne liste državljanov EU in informacijske sisteme in naj pripravijo razvoj
minimalnih standardov za nacionalne osebne izkaznice.

— poudarja pomen hitrega izvajanja VIS, in sicer da se do
konca leta 2006 med drugim najprej vključijo abecednoštevilčnih podatki in fotografije, najkasneje do konca leta
2007 pa tudi biometrični podatki;

— poziva Komisijo, da brez odlašanja predloži potrebne predloge zaradi spoštovanja sprejetega časovnega okvira za izvajanje VIS;

— poziva Komisijo, da si še naprej prizadeva čim prej omogočiti državljanom vseh držav članic potovanje brez vizuma
za kratkoročno bivanje v vse tretje države, katerih državljani lahko brez vizuma potujejo v EU;

— poziva Svet in Komisijo, da zaradi razvoja skupnega
pristopa preučita ali bi bilo v smislu politike ES o
ponovnem sprejemu primerno omogočiti izdajo vizumov
za kratkoročno bivanje državljanom tretjih držav za vsak
primer posebej, če je to mogoče in na osnovi vzajemnosti,
kot delu resničnega partnerstva v zunanjih zadevah,
vključno z vprašanji, ki zadevajo migracije.

2. Krepitev varnosti

2.1 Boljša izmenjava informacij

1.7.3 Vizumska politika

Evropski svet poudarja potrebo po nadaljnjem razvoju skupne
vizumske politike kot dela večplastnega sistema, katerega cilj je
spodbuditi zakonita potovanja in reševati problem nezakonitega priseljevanja z nadaljnjim usklajevanjem nacionalnih zakonodaj in postopkovne prakse na lokalnih konzularnih predstavništvih. Dolgoročno je treba ustanoviti skupne službe za izdajanje vizumov in pri tem upoštevati razprave o ustanovitvi
Evropske službe za zunanje delovanje. Evropski svet pozdravlja
pobude s strani posameznih držav članic, ki prostovoljno sodelujejo pri izdajanju vizumov z združevanjem osebja in sredstev.

Evropski svet je prepričan, da krepitev svobode, varnosti in
pravice zahteva inovativen pristop k čezmejni izmenjavi
podatkov o kazenskem pregonu. Samo dejstvo, da se informacije pošiljajo preko meja, bi moralo postati brezpredmetno.

S 1. januarjem 2008 naj bi se taka izmenjava informacij urejala
s pogoji, določenimi v nadaljevanju, ob upoštevanju načela
dostopnosti, kar pomeni, da lahko uslužbenec v vsej Uniji
organov pregona iz posamezne države članice pridobi potrebne
informacije za svoje delo od druge države članice in da bo
organ pregona v tej drugi državi članici, ki ima informacije, te
dal na razpolago za določen namen, ob upoštevanju zahtev
preiskave, ki je v teku v tej državi.
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Ne glede na delo v teku (1) je Komisija povabljena, da poda
predloge za izvajanje načela dostopnosti najkasneje do konca
leta 2005, pri čemer je treba strogo upoštevati naslednje
ključne pogoje:
— izmenjava je dovoljena samo, če je to potrebno za izvedbo
pravnih nalog;
— zajamčena mora biti neoporečnost podatkov za izmenjavo;
— potreba po zaščiti virov informacij in zagotoviti zaupnost
podatkov na vseh stopnjah in po izmenjavi;
— upoštevati se morajo skupni standardi dostopa do podatkov
in skupni tehnični standardi;
— zagotoviti se mora nadzor nad spoštovanjem zaščite
podatkov in ustrezen nadzor pred in po izmenjavi;
— posamezniki morajo biti zaščiteni pred zlorabo podatkov in
morajo imeti pravico zahtevati popravek napačnih
podatkov.
Pri metodah izmenjave podatkov se mora v celoti izkoristiti
nova tehnologija, hkrati pa morajo biti prilagojene vsem vrstam
podatkov, kjer je to primerno, preko medsebojnega dostopa ali
interoperabilnosti
nacionalnih
podatkovnih
baz
ali
neposrednega (on-line) dostopa, vključno za Europol, do obstoječih centralnih podatkovnih baz EU, kot so SIS. Nove centralizirane evropske podatkovne baze je treba osnovati samo na
osnovi študij, ki so prikazale njihovo dodano vrednost.

2.2 Terorizem

Evropski svet poudarja, da učinkovito preprečevanje terorizma,
ob polnem spoštovanjem človekovih pravic, in boj proti njemu
zahteva od držav članic, da ne omejijo svojih dejavnosti na
zagotavljanje lastne varnosti, temveč da se posvetijo tudi
varnosti Unije kot celote.
Cilj tega je, da države članice:
— ne uporabijo pristojnosti svojih obveščevalnih in varnostnih
služb samo za preprečevanje ogroženosti lastne varnosti,
temveč tudi, glede na okoliščine, za zaščito notranje
varnosti drugih držav članic;
— vse podatke, ki so na voljo njihovim službam in zadevajo
ogroženost notranje varnosti drugih držav članic, takoj
posredujejo pristojnim organom teh drugih držav članic;
(1) Osnutek okvirnega sklepa o poenostavitvi izmenjave informacij in
obveščevalnih podatkov med organi pregona držav članic Evropske
unije zlasti glede hudih kaznivih dejanj vključno s terorističnimi
dejanji, dok. COM(2004) 221 konč.
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— v primeru, ko varnostne službe opazujejo osebe ali blago
zaradi teroristične nevarnosti, zagotovijo, da ne pride do
prekinitev opazovanja zaradi prehoda meje.

— Kratkoročno se morajo vsi elementi izjave Evropskega sveta
z dne 25. marca 2004 in akcijskega načrta EU o preprečevanju terorizma še naprej izvajati v celoti, zlasti je treba bolj
intenzivno uporabljati Europol in Eurojust, Evropskemu
koordinatorju za boj proti terorizmu pa se priporoča, da
pospeši razvoj.

V zvezi s tem Evropski svet opozarja na svoje povabilo Komisiji, da prednostno obravnava predlog za skupni pristop EU do
uporabe podatkov potnikov za potrebe varnosti na mejah in
letališčih in za druge namene pregona (2).

Obdržati je treba visoko raven izmenjave podatkov med
varnostnimi službami. Ne glede na to pa se mora ta izmenjava
izboljšati ob upoštevanju splošnega načela dostopnosti, kot je
opisano v odstavku 2.1, pri tem pa se posebej poudarja okoliščine, ki se nanašajo na delovne metode varnostnih služb, na
primer, potrebo po zaščiti metod zbiranja podatkov, virov
podatkov in nadaljnjo zaupnost podatkov po izmenjavi.

S 1. januarjem 2005 bo SITCEN začel Svetu posredovati strateške analize teroristične nevarnosti na osnovi podatkov obveščevalnih in varnostnih služb držav članic in, če bo to ustrezno,
na osnovi informacij Europola.

Evropski svet poudarja pomen ukrepov za boj proti financiranju terorizma. Z zanimanjem bo pregledal celovit in usklajen
pristop, ki mu ga bosta predložila generalni sekretar/visoki
predstavnik in Komisija na zasedanju decembra 2004. Ta strategija naj predlaga načine, kako izboljšati učinkovitost obstoječih instrumentov kot so spremljanje sumljivih finančnih
tokov in blokiranje sredstev, in predlaga nova orodja v zvezi z
gotovinskimi transakcijami in institucijami, ki so v njih vpletene.

Komisijo se poziva, da predlaga kako izboljšati varnost shranjevanja in prevoza eksplozivnih sredstev kot tudi kako zagotoviti
sledljivost industrijskih in kemičnih predhodnikov.
(2) Izjava o boju proti terorizmu, sprejeta 25. marca 2004, dok.
7906/04, točka 6.
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Evropski svet tudi poudarja pomen potrebe po zagotavljanju
zadostne zaščite in pomoči žrtvam terorizma.

Svet naj do konca leta 2005 razvije dolgoročno strategijo za
obravnavo dejavnikov, ki prispevajo k radikalizaciji in novačenju za teroristične dejavnosti.
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— ratificirajo in učinkovito izvajajo potrebna pravna sredstva
do konca leta 2004 (1);

— Europolu pravočasno zagotovijo vse potrebne kakovostne
podatke;

— spodbujajo tesno sodelovanje med njihovimi pristojnimi
nacionalnimi organi in Europolom.
Vsi instrumenti, dostopni Evropski uniji, se morajo uporabiti
na dosleden način, da se lahko ključno vprašanje – boj proti
terorizmu – obravnava celovito. Zato naj ministri PNZ v Svetu
dobijo vodilno vlogo ob upoštevanju naloge Sveta za splošne
zadeve in zunanje odnose. Komisija naj ima dovolj časa za
preučitev zakonodaje Skupnosti, da jo prilagodi ukrepom, ki jih
je treba sprejeti za boj proti terorizmu.

Evropska unija bo svoja prizadevanja, usmerjena v boj proti
terorizmu, še naprej krepila v zunanjih vidikih področja
svobode, varnosti in pravice. Zato je Svet povabljen, da skupaj
z Europolom in Evropsko agencijo za meje ustanovi mrežo
nacionalnih strokovnjakov za preprečevanje in boj proti terorizmu in nadzor meja, ki se bo lahko odzivala na zahteve
tretjih držav članic za tehnično pomoč pri usposabljanju in
izobraževanju njihovih organov.

Evropski svet poziva Komisijo, da poveča sredstva za projekte,
ki povečujejo zmogljivosti na področju boja proti terorizmu v
tretjih državah, in zagotovi potrebno strokovno podporo za
učinkovito izvajanje teh projektov. Svet tudi poziva Komisijo,
da se v predlagani reviziji obstoječih pravnih sredstev, ki urejajo
zunanjo pomoč, z ustreznimi predpisi zagotovi hitro, prožno
in ciljno naravnano pomoč na področju boja proti terorizmu.

Do 1. januarja 2006 mora Europol zamenjati svoja „poročila o
stanju kriminala“ z letnimi „ocenami nevarnosti“ težjih oblik
organiziranega kriminala na osnovi podatkov, ki so jih zagotovile države članice, in prispevkov Eurojusta ter delovne skupine
policijskih načelnikov. Svet naj te analize uporabi za določanje
letnih strateških prednostnih nalog, ki bodo služile za smernice
nadaljnjega ukrepanja. To naj bo naslednji korak k ustanovitvi
in izvajanju metodologije za odkrivanje in pregon na podlagi
obveščevalnih podatkov na ravni EU.

Države članice naj Europol določijo kot centralni urad Unije za
vprašanja, povezana s ponarejanjem eura v smislu Ženevske
konvencije iz leta 1929.

Svet naj sprejme evropski zakon o Europolu, kot je določeno v
členu III-276 Ustavne pogodbe, čim prej po začetku veljavnosti
Ustavne pogodbe in najkasneje do 1. januarja 2008 in pri tem
upošteva vse naloge, zaupane Europolu.

Do takrat mora Europol izboljšati svoje delovanje s celovito
uporabo sporazuma o sodelovanju z Eurojustom. Europol in
Eurojust naj Svetu vsako leto poročata o svojih skupnih izkušnjah in konkretnih rezultatih. Poleg tega naj Europol in Eurojust spodbudita uporabo skupnih preiskovalnih enot držav
članic in svojo udeležbo v teh enotah.

2.3 Policijsko sodelovanje

Učinkovit boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in
drugim težjim kaznivim dejanjem in terorizmu zahteva še
tesnejše praktično sodelovanje policijskih in carinskih organov
držav članic in sodelovanje z Europolom ter učinkovitejšo
uporabo obstoječih pravnih sredstev na tem področju.

Evropski svet spodbuja države članice, da Europolu v sodelovanju z Eurojustom omogočijo ključno vlogo v boju proti
težjim oblikam čezmejnega (organiziranega) kriminala in terorizmu, s tem da:

Države članice imajo omejene izkušnje v uporabi skupnih
preiskovalnih enot. Za spodbuditev uporabe teh enot in izmenjavo izkušenj najboljše prakse, naj vsaka država članica določi
svojega nacionalnega strokovnjaka.
(1) Protokoli Europola: Protokol, ki spreminja člen 2 in Priloga h
Konvenciji o Europolu z dne 30. novembra 2000, UL C 358,
13.12.2000, str. 1, Protokol o privilegijih in imunitetah Europola,
članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev
Europola z dne 28. novembra 2002, UL C 312, 16.12.2002, str. 1
in Protokol, ki spreminja Konvencijo o Europolu z dne 27.
novembra 2003, UL C 2, 6.1.2004, str. 3. Konvencija z dne 29.
maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med
državami članicami Evropske unije, UL C 197, 12.7.2000, str. 1 in
priloženi Protokol z dne 16. oktobra 2001, UL C 326, 21.11.2001,
str. 2 in Okvirni sklep 2002/465/PNZ z dne 13. junija 2002 o
skupnih preiskovalnih enotah, UL L 162, 20.6.2002, str. 1.
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Na osnovi skupnih načel naj Svet razvije čezmejno sodelovanje
policijskih in carinskih organov. Evropski svet poziva Komisijo,
da čimprej predlaga nadaljnji razvoj schengenskega pravnega
reda v zvezi s čezmejnim operativnim sodelovanjem policije.

Države članice naj s pomočjo Europola poskrbijo za izboljšanje
kakovosti svojih podatkov na področju kazenskega pregona.
Poleg tega naj Europol svetuje Svetu, kako izboljšati kakovost
teh podatkov. Informacijski sistem Europola naj začne delovati
brez odlašanja.

Svet je povabljen, da spodbudi izmenjavo najboljše prakse
preiskovalnih metod kot prvi korak v razvoju skupnih preiskovalnih metod, predvidenih s členom III-257 Ustavne pogodbe,
zlasti na področjih sodnomedicinskih preiskav in zaščite informacijske tehnologije.

Policijsko sodelovanje med državami članicami je v nekaterih
primerih bolj učinkovito in uspešno, če se sodelovanje na določenih področjih med zadevnimi državami članicami pospeši,
kadar je to primerno, z ustanovitvijo skupne preiskovalne enote
in, če je to potrebno, s podporo Europola in Eurojusta. V določenih obmejnih področjih je tesnejše sodelovanje in boljše
usklajevanje edini možni način za boj proti kriminalu in
soočenja z nevarnostmi, ki grozijo javni in nacionalni varnosti.

Da bi okrepili policijsko sodelovanje, je treba posebno pozornost nameniti medsebojnemu zaupanju in ustvarjanju zaupanja.
Razširjena Evropska unija naj si še posebej prizadeva bolje
razumeti delovanje pravnih sistemov in organizacij držav
članic. Svet in države članice naj do konca leta 2005 v skladu s
CEPOL razvijejo standarde in modele za tečaje usposabljanja za
nacionalne pripadnike policije o praktičnih vidikih sodelovanja
na področju kazenskega pregona v EU.

Komisija je povabljena, da v tesnem sodelovanju s CEPOL do
konca leta 2005 razvije sistematske programe izmenjave za
policijske organe, da se doseže poglobitev razumevanja delovanja pravnih sistemov in organizacij držav članic.
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zagotovi optimalna zaščita evropskih državljanov in osnovne
infrastrukture, na primer, v primeru nesreč KBRJ.

Učinkovito upravljanje čezmejnih kriz znotraj EU ne zahteva
samo krepitve obstoječih dejavnosti glede civilne zaščite in
osnovne infrastrukture, temveč tudi učinkovito obravnavo
vidikov javnega reda in varnosti v takih krizah in povezovanje
teh področij.

Zato Evropski svet poziva Svet in Komisijo, da znotraj obstoječih struktur, ob polnem spoštovanju nacionalnih pristojnosti,
vzpostavita integriran in usklajen evropski režim za krizno
upravljanje v primeru kriz s čezmejnimi posledicami znotraj
EU, vzpostaviti pa se mora najkasneje do 1. julija 2006. Ta
režim naj zajema vsaj naslednje postavke: dodatno oceno
zmogljivosti držav članic, kopičenje zalog, usposabljanje,
skupne vaje in operativne načrte za civilno krizno upravljanje.

2.5 Operativno sodelovanje

Zagotoviti se mora usklajevanje operativnih dejavnosti organov
pregona in drugih organov v vseh segmentih področja svobode,
varnosti in pravice, kot tudi spremljanje strateških prednostnih
nalog, ki jih je določil Svet.

Za ta namen je Svet povabljen, da pripravi ustanovitev Odbora
za notranjo varnost, kot to predvideva člen III-261 Ustavne
pogodbe, zlasti z opredelitvijo področje dejavnosti, nalog,
pristojnosti in sestave odbora, da bo lahko ustanovljen čim prej
po začetku veljave Ustavne pogodbe.

Za predhodno pridobitev praktičnih izkušenj v povezovanju je
Svet povabljen, da vsakih šest mesecev organizira skupni
sestanek med predsedniki Strateškega odbora za meje, priseljevanje in azil (SCIFA) in Odbora iz člena 36 (CATS) in predstavniki Komisije, Europola, Eurojusta, Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah, Delovne
skupine policijskih načelnikov in SITCEN.

Poleg tega je treba zaradi izboljšanja notranje varnosti Evropske
unije upoštevati izkušnje, pridobljene v zunanjih policijskih
operacijah.
2.6 Preprečevanje kriminala
2.4 Krizno upravljanje znotraj Evropske unije s čezmejnimi posledicami

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Evropsko varnostno
strategijo, ki opredeljuje globalne izzive, ključne grožnje, strateške cilje in politične posledice za varno Evropo v boljšem
svetu. Bistvena dopolnitev te strategije je zagotavljanje notranje
varnosti Evropske unije, zlasti v primeru večjih notranjih kriz s
čezmejnimi posledicami, ki vpliva na naše državljane, osnovno
infrastrukturo ter javni red in varnost. Samo tako se lahko

Preprečevanje kriminala je neobhodni sestavni del prizadevanj
za vzpostavitev področja svobode, varnosti in pravice. Unija
zato potrebuje učinkovito orodje za podporo prizadevanjem
držav članic pri preprečevanju kriminala. Za doseg tega cilja je
treba Evropsko mrežo za preprečevanje kriminala profesionalizirati in okrepiti. Ker je področje preprečevanja zelo široko, se
je treba osredotočiti zlasti na ukrepe in prednostne naloge, ki
so najbolj koristne za države članice. Evropska mreža za
preprečevanje kriminala naj zagotovi Svetu in Komisiji strokovno podporo in znanje za razvijanje učinkovitih politik
preprečevanja kriminala.
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V tem smislu Evropski svet pozdravlja pobudo Komisije za
ustanovitev evropskih instrumentov za zbiranje, analizo in
primerjanje podatkov o kriminalu in viktimizaciji in njunega
gibanja v posameznih državah članicah z uporabo sprejetih
kazalcev nacionalnih statistik in drugih virov informacij. Eurostat naj bo zadolžen za opredelitev in zbiranje teh podatkov od
držav članic.

posebej je pomembno, da meje med evropskimi državami ne bi
več predstavljale ovire pri reševanju zadev na področju civilnega prava ali izvajanju sodnih postopkov in izvrševanju
odločb v civilnih zadevah.

Pomembno je, da se pred organiziranim kriminalom z uporabo
upravnih in drugih ukrepov zaščitijo javne organizacije in
zasebna podjetja. Zlasti je treba posvečati pozornost sistematskim preiskavam premoženjskega imetja kot orodja za boj proti
organiziranemu kriminalu. Sodelovanje med zasebnim in
javnim sektorjem je bistvenega pomena. Komisija je povabljena,
da v letu 2006 predstavi ustrezne predloge.

3.1 Evropsko sodišče

2.7 Organiziran kriminal in korupcija

Evropski svet pozdravlja oblikovanje strateškega koncepta v
zvezi z bojem proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu na
ravni EU in poziva Svet in Komisijo, da v skladu z drugimi
partnerji, kot so Europol, Eurojust, Delovna skupina policijskih
načelnikov, EUCPN (Evropska mreža za preprečevanje kriminala) in CEPOL, razvijata ta koncept še naprej, da bo postal
operativen. V tem pogledu je treba preučiti problematiko
korupcije in njeno povezavo z organiziranim kriminalom.

Evropski svet poudarja pomen Evropskega sodišča na relativno
novem področju svobode, varnosti in pravice in z zadovoljstvom ugotavlja, da je z Ustavno pogodbo zelo povečana
pristojnost Evropskega sodišča na tem področju.

Da bi se evropskim državljanom in za potrebe delovanja
področja svobode, varnosti in pravice zagotovili hitri odgovori
na pravna vprašanja, ki so bila predložena Sodišču, je treba
Sodišču zagotoviti možnost hitrega odzivanja, kot to zahteva
člen III-369 Ustavne pogodbe.

V tem smislu in v pričakovanju Ustavne pogodbe je treba
preučiti možnost hitrega in ustreznega obravnavanja zahtevkov
za predhodno odločanje na področju svobode, varnosti in
pravice, če je to primerno, s spremembami statuta Sodišča.
Komisijo se poziva, da po posvetovanju o tej zadevi z Evropskim sodiščem, čim prej predloži svoj predlog.

2.8 Strategija EU na področju drog

Evropski svet poudarja pomen obravnavanja problema drog na
celovit, uravnotežen in interdisciplinaren način, ki vključuje
politiko preprečevanja, pomoči in rehabilitacije pri zasvojenosti
z drogami, politiko boja proti ilegalnemu prekupčevanju z
drogami in predhodnimi sestavinami ter pranju denarja,
vključno s krepitvijo mednarodnega sodelovanja.

Strategija EU na področju drog 2005–2012 bo dodana
programu po sprejetju v Evropskem svetu decembra 2004.

3. Povečane pristojnosti pravosodja

Evropski svet poudarja potrebo po nadaljnjem prizadevanju za
ustanovitev Evrope za državljane in bistveno vlogo, ki ga bo v
zvezi s tem igrala ustanovitev Evropskega območja pravice. Več
ukrepov je bilo že izvedenih. Dodatna prizadevanja so potrebna
za omogočanje lažjega dostopa do pravice in sodnega sodelovanja kot tudi za polno uporabo vzajemnega priznavanja. Še

3.2 Krepitev medsebojnega zaupanja

Pravosodno sodelovanje v kazenskih in civilnih zadevah se
lahko še poveča s krepitvijo medsebojnega zaupanja in s
postopnim razvojem evropske pravosodne kulture na osnovi
različnosti pravnih sistemov držav članic in poenotenju preko
evropskega prava. V razširjeni Evropski uniji je medsebojno
zaupanje osnovano na zagotovljenem dostopu do pravosodnega sistema, ki izpolnjuje standarde visoke kakovosti, za vse
evropske državljane. Da se pospeši celovito izvajanje načela
medsebojnega priznavanja, se naj ustanovi sistem za objektivno
in nepristransko ocenjevanje izvajanja politike EU na področju
pravosodja, pri tem pa se naj v celoti upošteva neodvisnost
sodstva in skladnost z vsemi obstoječimi evropskimi mehanizmi.

Krepitev medsebojnega zaupanja zahteva izrecna prizadevanja
za izboljšanje medsebojnega razumevanja med sodnimi organi
in različnimi pravnimi sistemi. V tem smislu naj Unija podpre
mreže pravosodnih organizacij in institucij, kot so mreža
pravosodnih odborov, Evropska mreža vrhovnih sodišč in
Evropska mreža za sodniško usposabljanje.
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Programi izmenjave za pravosodne organe bodo olajšali sodelovanje in pripomogli k razvijanju medsebojnega zaupanja.
Prispevek EU se naj sistematsko vključi v usposabljanje pravosodnih organov. Komisija je povabljena, da takoj, ko je mogoče,
na podlagi obstoječih struktur pripravi predlog za ustanovitev
učinkovite evropske mreže za usposabljanje pravosodnih
organov za civilne in kazenske zadeve, kot to predvidevata
člena III-269 in III-270 Ustavne pogodbe.

3.3 Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah je treba izboljšati
z zmanjševanjem obstoječih zakonskih ovir in z boljšim usklajevanjem preiskav. Da se bo povečalo učinkovitost sodnih
pregonov in bo hkrati zagotovljeno pravično sojenje, je treba
nameniti posebno pozornost možnosti, da se sodni pregon v
čezmejnih večstranskih zadevah omeji na eno samo državo
članico. Nadaljnji razvoj pravosodnega sodelovanja v kazenskih
zadevah je bistvenega pomena za ustrezno sledenje preiskav
organov kazenskega pregona držav članic in Europola.

V zvezi s tem Evropski svet poudarja potrebo po ratifikaciji in
učinkovitem izvajanju – brez odlašanja – pravnih sredstev, da
se izboljša pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, kot je
to že omenjeno v odstavku o policijskem sodelovanju.
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Svet naj do konca leta 2005 sprejme okvirni sklep o evropskem
dokaznem nalogu (2). Komisija se poziva, da do decembra 2004
predstavi svoje predloge za izboljšanje izmenjave podatkov iz
nacionalnih evidenc obsodb in prepovedi, zlasti storilce spolnih
deliktov, da jih bo Svet lahko sprejel do konca leta 2005. V
marcu 2005 naj temu sledi dodatni predlog o elektronskem
sistemu izmenjave podatkov.

3.3.2 Približevanje zakonodaje

Evropski svet opozarja, da je oblikovanje minimalnih pravil
glede vidikov postopkovnega prava predvideno s pogodbami,
da se tako olajša vzajemno priznavanje sodb in sodnih odločb
ter policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih
zadevah s čezmejnimi razsežnostmi. Približevanje materialnega
kazenskega prava služi istemu namenu in zadeva področja
določenih hudih kaznivih dejanj s čezmejnimi razsežnostmi.
Področja kriminala, ki so posebej omenjena v teh pogodbah, je
treba obravnavati prednostno.

Da se zagotovi bolj učinkovito izvajanje v nacionalnih sistemih,
naj bodo ministri PNZ v Svetu odgovorni za opredelitev
kaznivih dejanj in določanje kazni na splošno.

3.3.3 Eurojust

3.3.1 Vzajemno priznavanje

Celovit program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega
priznavanja sodnih odločb v kazenskih zadevah, ki vključuje
sodne odločbe v vseh fazah kazenskega postopka ali sodbe, ki
so kakorkoli povezane s temi postopki, kot so zbiranje in
dostopnost dokaznih sredstev, spori glede pristojnosti in načelo
„ne bis in idem“ ter izvrševanje pravnomočnih zapornih kazni
ali drugih (alternativnih) kazni (1), je treba zaključiti, dodatnim
predlogom na tem področju pa je treba nameniti nadaljnjo
pozornost.

Nadaljnje uresničevanje vzajemnega priznavanja kot temelja
pravosodnega sodelovanja pomeni razvoj enakih standardov za
postopkovne pravice v kazenskih postopkih, na osnovi raziskav
obstoječe stopnje zaščitnih ukrepov v državah članicah in ob
upoštevanju pravne tradicije. V zvezi s tem je treba do konca
leta 2005 sprejeti osnutek okvirnega sklepa o določenih
postopkovnih pravicah v kazenskih postopkih na celotnem
območju Evropske unije.
(1) UL C 12, 15.1.2001, str. 10–22.

Učinkovit boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in
drugim težjim kaznivim dejanjem in terorizmu zahteva sodelovanje in povezovanje preiskav in, če je to mogoče, intenzivne
pregone s strani Eurojusta v sodelovanju z Europolom.
Evropski svet spodbuja države članice, da Eurojustu omogočijo
izvajanje njegovih nalog, s tem da:
— učinkovito izvajajo sklep Sveta o Eurojustu do konca leta
2004 (3) in posvetijo posebno pozornost sodnim pristojnostim, ki bodo dodeljene njihovim nacionalnim članom; ter
— zagotovijo polno sodelovanje svojih pristojnih nacionalnih
organov z Eurojustom.
Na osnovi predloga Komisije naj Svet sprejme Evropski zakon
o Eurojustu, kot je določeno v členu III-273 Ustavne pogodbe,
po začetku veljavnosti Ustavne pogodbe in najkasneje do 1.
januarja 2008, s tem da upošteva vseh naloge, zaupane Eurojustu.
(2) COM(2003) 688.
(3) UL L 63, 6.3.2002, str. 1–3.
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Do takrat pa bo Eurojust izboljšal svoje delovanje tako, da se
bo posvetil usklajevanju resnejših in bolj zapletenih večstranskih zadev. Eurojust naj v svoje letno poročilo za Svet vključi
rezultate in kakovost svojega sodelovanja z državami članicami.
Eurojust naj v največji meri uporabi sporazum o sodelovanju z
Europolom in naj še naprej sodeluje z Evropsko pravosodno
mrežo in drugimi ustreznimi partnerji.

Evropski svet poziva Svet, da preuči nadaljnji razvoj Eurojusta
na osnovi predloga Komisije.
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Glede družinskega in dednega prava je Komisija povabljena, da
predloži naslednje predloge:

— osnutek pravnega sredstva o priznavanju in izvrševanju
odločb o vzdrževanju, vključno s previdnostnimi ukrepi in
začasnim izvrševanjem v letu 2005;

— Zeleno knjigo o navzkrižju zakonov v zadevah dedovanja,
vključno z vprašanjem pristojnosti, medsebojnim priznavanjem in izvrševanjem odločb na tem področju, evropskim
potrdilom o dedovanju in mehanizmom, ki omogoča
natančne podatke o obstoju oporok in testamentov rezidentov Evropske unije leta 2005; ter

3.4 Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

3.4.1 Lažji čezmejni postopki civilnega prava

Civilno pravo, vključno z družinskim pravom, zadeva vsakdanje življenje državljanov. Zato Evropski svet pripisuje velik
pomen nadaljnjem razvoju pravosodnega sodelovanja v civilnih
zadevah in celotno izpolnitev programa vzajemnega priznavanja, sprejetega leta 2000. Glavni cilj politike na tem področju
je, da meje med evropskimi državami ne bi več predstavljale
ovire pri reševanju zadev na področju civilnega prava ali izvajanju sodnih postopkov in izvrševanju odločb v civilnih
zadevah.

— Zeleno knjigo o navzkrižju zakonov, ki zadevajo ureditve
zakonske lastnine, vključno z vprašanjem pristojnosti in
vzajemnim priznavanjem v letu 2006;

— Zeleno knjigo o navzkrižju zakonov, ki zadevajo ločitve
(Rim III) v letu 2005.

Pravna sredstva na teh področjih je treba oblikovati do leta
2011. Pokrivajo naj zadeve zasebnega mednarodnega prava in
naj ne temeljijo na usklajenih pojmih „družine“, „zakona“, ali
drugih. Pravila poenotenega materialnega prava naj se uvedejo
samo kot spremljajoč ukrep, kadarkoli je to potrebno za
uveljavljanje medsebojnega priznavanja odločb ali za tesnejše
pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah.

3.4.2 Medsebojno priznavanje odločb

Medsebojno priznavanje odločb je učinkovit način zaščite
državljanskih pravic in zagotavljanja izvrševanja teh pravic
preko evropskih meja.
Nadaljnje izvajanje programa ukrepov za medsebojno priznavanje (1) mora zato biti glavna prednostna naloga v prihodnjih
letih, da bo lahko zaključen do leta 2011. Zato se morajo
intenzivno izvajati naslednji projekti: navzkrižje zakonov glede
nepogodbenih obveznosti („Rim II“) in pogodbenih obveznosti
(„Rim I“), Evropski plačilni nalog in instrumenti za alternativno
reševanje sporov ter za reševanje sporov, povezanih z malimi
zahtevami. Pri določanju časa zaključka teh projektov je treba
upoštevati tekoče delo na sorodnih področjih.
Učinkovitost obstoječih instrumentov za medsebojno priznavanje je treba povečati s standardiziranjem postopkov in dokumentov in z razvojem minimalnih standardov za določena
področja postopkovnega prava, kot so vročitev sodnih in izvensodnih spisov, začetek postopka, izvrševanje sodb in transparentnost stroškov.
(1) UL C 12, 15.1.2001, str. 1–9.

Izvajanje programa medsebojnega priznavanja naj spremlja
skrbna presoja delovanja nedavno sprejetih pravnih sredstev.
Izid te presoje pa naj da potrebne rezultate za pripravo novih
ukrepov.

3.4.3 Okrepljeno sodelovanje

Da se doseže gladko delovanje instrumentov, ki zadevajo sodelovanje pravosodnih in drugih organov, morajo države članice
imenovati sodnike za zvezo ali druge pristojne organe s
sedežem v matični državi. Po potrebi bi lahko uporabljali svoje
nacionalne kontaktne točke v Evropski pravosodni mreži za
civilne zadeve. Komisija je povabljena, da organizira EU delavnice o izvajanju EU prava in pospeši sodelovanje med člani
pravniškega poklica (kot so sodni izvršitelji in notarji), da se
tako določi najboljša praksa.
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3.4.4 Zagotavljanje skladnosti in nadgrajevanje kakovosti zakonodaje EU

4. Zunanji odnosi

V zadevah pogodbenega prava je treba izboljšati kakovost
obstoječe in bodoče zakonodaje EU z ukrepi konsolidacije,
kodifikacije in racionalizacije veljavnih pravnih instrumentov in
z razvijanjem skupnega referenčnega okvira. Vzpostaviti je
treba okvir za oblikovanje in preučitev možnosti razvoja vseevropskih standardnih pogojev pogodbenega prava, ki bi ga
lahko uporabljala podjetja in trgovinska združenja v Uniji.

Evropski svet meni, da postaja razvoj celovite zunanje razsežnosti politike Unije na področju svobode, varnosti in pravice
vedno bolj pomembna prednostna naloga.

Potrebni so ukrepi, da bi Svet lahko izvedel bolj sistematičen
nadzor kakovosti in skladnosti vseh instrumentov prava Skupnosti, ki se nanašajo na sodelovanje na področju civilnega
prava.
3.4.5 Mednarodni pravni red
Komisija in Svet sta pozvana, da zagotovita skladnost med EU
in mednarodnim pravnim redom in se še naprej prizadevata za
tesnejše odnose in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami,
kot so Haaška konferenca o zasebnem mednarodnem pravu in
s Svetom Evrope, zlasti zato, da se uskladijo pobude in zagotovi
kar največja sinergija med dejavnostmi in instrumenti teh organizacij in instrumenti EU. Pristop Skupnosti k Haaški konvenciji se naj se opravi čim prej.

Poleg vidikov, ki so bili že obravnavani v prejšnjih poglavjih,
Evropski svet poziva Komisijo in generalnega sekretarja / visokega predstavnika, da do konca leta 2005 Svetu predstavita
strategijo, ki zajema vse zunanje vidike politike Unije na
področju svobode, varnosti in pravice, in ki temelji na ukrepih,
oblikovanih v tem programu. Strategija naj odraža posebne
odnose Unije s tretjimi državami, skupinami držav in regijami
in naj poudari konkretne potrebe po sodelovanju PNZ z njimi.
Za vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice je treba
usklajeno in dosledno uporabljati vse pristojnosti, ki jih ima
Unija, vključno z zunanjimi odnosi. Upoštevati je treba
naslednje smernice (1): obstoj notranje politike kot pomembnega parametra, ki utemeljuje zunanje delovanje; zahtevo po
dodani vrednosti projektov, ki jih izvajajo države članice;
prispevek k splošnim političnim ciljem zunanje politike Unije;
možnost, da se cilji dosežejo v doglednem času; možnost
dolgoročnega ukrepanja.

(1) določene na zasedanju Evropskega sveta v Feiri leta 2000.
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SKLEP SVETA
z dne 17. februarja 2005
o podaljšanju mandata predsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)
(2005/C 53/02)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti (1),
zlasti člena 120(1) in (2) Uredbe,
ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 2. maja 2000 o imenovanju predsednika Urada za usklajevanje na
notranjem trgu (znamke in modeli) (2),
ob upoštevanju predloga upravnega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z
dne 23. novembra 2004 za podaljšanje mandata predsednika Urada –
SKLENIL:

Edini člen
G. Wubbu de BOERU, rojenem 27. maja 1948, se mandat predsednika Urada za usklajevanje na notranjem
trgu (znamke in modeli) podaljša za obdobje od 1. oktobra 2005 do 30. septembra 2010.

V Bruslju, 17. februarja 2005
Za Svet
Predsednik
J.–C. JUNCKER

(1) UL L 11, 14.1.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 422/2004 (UL L 70,
9.3.2004, str. 1).
(2) UL C 139, 18.5.2000, str. 1.
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KOMISIJA

Menjalni tečaji eura (1)
2. marca 2005
(2005/C 53/03)
1 euro =
Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

JPY

japonski jen

DKK

danska krona

7,4433

GBP

funt šterling

SEK
CHF
ISK

islandska krona

NOK

norveška krona

8,2060

BGN

lev

Menjalni tečaj

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4307

PLN

poljski zlot

0,6859

ROL

romunski leu

švedska krona

9,0627

SIT

slovenski tolar

švicarski frank

1,5413

SKK

slovaška krona

TRY

turška lira

1,6841

AUD

avstralski dolar

1,6792

1,9559

CAD

kanadski dolar

1,6286

0,5830

CYP

ciprski funt

CZK

češka krona

EEK

estonska krona

HUF

madžarski forint

LTL

litovski litas

1,3101

Valuta

137,43

79,88

HKD

hongkonški dolar

29,647

NZD

novozelandski dolar

15,6466

SGD

singapurski dolar

KRW

južnokorejski won

ZAR

južnoafriški rand

242,21
3,4528

(1) Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.

3,9098
36 443
239,73
37,858

10,2185
1,8077
2,1346
1 319,79
7,7544
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Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji
(Št. primera COMP/M.3702 – CVC/CSM)
(2005/C 53/04)
(Besedilo velja za EGP)

Dne 18. februarja 2005 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo
razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES)
št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo
očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:
— na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/).
Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z
indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.
— v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32005M3702. EUR-Lex je
spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)
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DRŽAVNA POMOČ – NEMČIJA
Državna pomoč št. C 40/2004 (prej N 42/2004) – „Oprostitev davka na promet nepremičnin za
stanovanjske družbe v novih nemških zveznih deželah“
Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES
(2005/C 53/05)
(Besedilo velja za EGP)

Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 1. decembra 2004 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija uradno obvestila Nemčijo o svoji odločitvi, da sproži postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v
zvezi z enim delom zgoraj navedenega ukrepa.
Komisija se je odločila, da ne sproži nobenih ugovorov v zvezi z nekaterimi drugimi deli ukrepa, navedenimi v dopisu, ki sledi temu povzetku.
Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe o ukrepu, v zvezi s katerim Komisija sproža
postopek, v enem mesecu od datuma objave tega povzetka in dopisa, ki sledi, na naslov:
Evropska komisija
Generalni direktorat za konkurenco
Državne pomoči – Greffe
B-1049 Bruselj
Faks št. (32-2) 296 12 42
Te pripombe se posredujejo Nemčiji. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za
zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.
BESEDILO POVZETKA

Z dopisom z dne 16. januarja 2004, ki ga je Komisija prejela
19. januarja 2004, je Nemčija priglasila zgoraj navedeni ukrep
Komisiji.

3. Financiranje sheme
Nemški organi so navedli, da je težko predvideti celotni
proračun sheme in možne zneske pomoči pri posameznih
transakcijah. Po nemških analizah bo povprečni znesek davka
na promet nepremičnin, povezan z združitvami stanovanjskih
družb in stanovanjskih združenj – z izjemo Berlina – znašal
med 150 000 EUR in 1,5 milijona EUR. V Berlinu se zneski
pomoči na podlagi preteklih podatkov ocenjujejo med 1,4 milijona EUR in 6,7 milijona EUR.

1. Cilj sheme
4. Trajanje sheme
Nemčija predlaga začasno oprostitev davka na promet nepremičnin za stanovanjske družbe v primeru združitev in
prevzemov, ki vključujejo zemljišča v novih nemških zveznih
deželah. Ukrep je namenjen izboljšavi stanja v stanovanjskih
družbah, da bodo lahko izvedle naložbe, potrebne za izpolnjevanje trenutnih tržnih zahtev.

Ukrep se omejuje na vse aktivnosti združitev in prevzemov
med stanovanjskimi družbami in stanovanjskimi združenji med
31. decembrom 2003 in 31. decembrom 2006.

5. Naložbeni instrument

2. Upravičenci sheme

Možni upravičenci ukrepa so stanovanjske družbe in stanovanjska združenja (Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften), ki z združitvami in prevzemi pridobivajo zemljišča
v novih nemških zveznih deželah (Brandenburška, Mecklenburg-Pomorjansko, Saška, Saška-Anhalt, Turingija in Berlin). Za
namen tega ukrepa se stanovanjske družbe in stanovanjska
združenja opredelijo kot družbe in združenja, katerih glavna
dejavnost je upravljanje stanovanj (gradnja, oddajanje v najem
in prodaja). Podjetja v težavah bodo izključena.

Ukrep pomeni začasno oprostitev davka na promet nepremičnin.

6. Ovrednotenje sheme

6.1 Obstoj državne pomoči
Komisija meni, da ukrep vključuje državno pomoč v smislu
člena 87(1) Pogodbe ES.
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6.2 Predhodno ovrednotenje združljivosti ukrepa
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vinske pogoje v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnim interesom.

Glede na pričakovane pozitivne učinke ukrepa na stanovanjski
trg (zmanjšanje prevelike ponudbe) in splošni socialnoekonomski razvoj (zmanjšanje odseljevanja) v novih nemških
zveznih deželah ter glede na značilno majhne zneske pomoči
kot tudi njihovo časovno omejitev do konca leta 2006 Komisija
meni, da je za zadevne dele ukrepa, ki so omejeni na območja,
ki prejemajo pomoč, v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES,
pomoč sorazmerna s ciljem in ne izkrivlja konkurence v
obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnim interesom. Zato ni treba
sprejeti dokončnega stališča o opredelitvi pomoči kot pomoči
za tekoče poslovanje.

„Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit,
dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden zur
vorerwähnten Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen
hat, wegen eines Teils der Maßnahme das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Za zadevne dele ukrepa, ki jih je predlagala Nemčija in se osredotočajo na območja, ki prejemajo pomoč, v skladu s členom
87(3)(c) Pogodbe ES, tj. Berlinska regija trga dela, je Komisija
prišla do naslednjih predhodnih sklepov:

1. VERFAHREN

(a) Stopnja nezasedenosti stanovanj je znatno nižja kot
povprečna stopnja nezasedenosti stanovanj v novih
nemških zveznih deželah. Celotna stopnja nezasedenosti
stanovanj v novih nemških zveznih deželah je 14,2 %,
medtem ko ustrezna stopnja v Berlinu znaša 5,32 % za
stanovanja v zasebni lasti oziroma 8,77 % za občinska
stanovanja. Skoraj vsa nezasedena stanovanja se nahajajo v
vzhodnem Berlinu.
(b) Nemčija ni predložila nobenih podatkov, ki bi dokazovali,
da je v Berlinu upadanje prebivalstva primerljivo s tistim v
regijah iz člena 87(3)(a), ki jih ukrep zadeva.
(c) Medtem ko so značilni zneski davka na promet nepremičnin, vključenega v združitve in prevzeme med stanovanjskimi družbami in združenji, za območja iz člena
87(3)(a) v razponu od 150 000 EUR do 1,5 milijona EUR,
se gibljejo ustrezni zneski za Berlin – na podlagi preteklih
izkušenj – med 1,4 milijona EUR in 6,7 milijona EUR.
(d) Nemčija ni predložila nobenih podatkov, ki bi dokazovali,
da je verjetno, da bo začasna oprostitev davka prispevala k
oživitvi trga nepremičnin v Berlinu in da bo imela pozitivne učinke, ter da je zelo malo verjetno, da se lahko pričakuje vključenost zasebnega sektorja v sanacijo brez kakršnega koli državnega posega.

[BESEDILO DOPISA]

Die Kommission hat beschlossen, keine Einwände gegen
bestimmte andere Teile der im nachstehenden Schreiben beschriebenen Maßnahme zu erheben.

Mit Schreiben vom 16. Januar 2004, das am 19. Januar 2004
bei der Kommission einging, hat Deutschland die vorgenannte
Maßnahme notifiziert.
Mit Schreiben D/51125 vom 17. Februar 2004 forderte die
Kommission ergänzende Informationen an. Diese wurden von
Deutschland mit Schreiben vom 17. März 2004 übermittelt,
das bei der Kommission am 19. März 2004 einging.
Mit Schreiben vom 26. April 2004 und im Anschluss an eine
Besprechung am 16. April 2004, auf der Deutschland ankündigte, es werde weitere Angaben zu der Maßnahme bereitstellen, beantragte Deutschland eine Verlängerung der Frist. Die
Fristverlängerung wurde mit Schreiben D/53302 vom
10. Mai 2004 gewährt.
Mit Schreiben vom 14. Mai 2004, das bei der Kommission am
selben Tag registriert wurde, übermittelte Deutschland ergänzende Angaben. Mit Schreiben D/54751 vom 30. Juni 2004
und Schreiben D/56567 vom 14. September 2004 forderte die
Kommission weitere Informationen zu der Maßnahme an.
Diese wurden von Deutschland mit Schreiben vom 29. Juli 2004
und 5. Oktober 2004 übermittelt, die bei der Kommission am
29. Juli 2004 bzw. 6. Oktober 2004 eingingen.

2. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

2.1. Ziel der Maßnahme
Po prvem predhodnem ovrednotenju ukrepa ima Komisija zato
pomisleke, ali je ukrep, ki ga je predlagala Nemčija za Berlinsko
regijo iz člena 87(3)(c) (Berlinska regija trga dela) sorazmeren s
ciljem – zlasti z zagotavljanjem zadovoljive povezave med
davčnimi olajšavami in stroški, ki jih morajo prevzeti upravičenci – in ne izkrivlja konkurence v obsegu, ki bi bil v
nasprotju s skupnim interesom. Komisija meni, da je potrebna
temeljitejša analiza tega kompleksnega vprašanja. Komisija želi
zbrati podatke od drugih zainteresiranih strank, predvsem od
stanovanjskih družb in združenj, ki jih zanimajo naložbe v
nove nemške zvezne dežele. Zato mora Komisija zaradi zakonskih razlogov sprožiti postopek, določen v členu 88(2) Pogodbe
ES. Samo s pomočjo takšnih pripomb lahko Komisija odloči,
ali je takšna pomoč potrebna in ne vpliva negativno na trgo-

Ein wesentliches Merkmal des Wohnungsmarktes in den neuen
Bundesländern ist die hohe Leerstandsquote, verursacht durch
die tief greifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Veränderungen im Zuge der Wiedervereinigung. Im Rahmen
einer integrierten Strategie zur Wiederbelebung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern schlägt Deutschland vor,
den Erwerb von Grundstücken in den neuen Ländern durch
Verschmelzung oder Spaltung von Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgenossenschaften für einen befristeten Zeitraum
von der Grunderwerbsteuer zu befreien. Mit der Maßnahme
sollen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften in die Lage
versetzt werden, die nötigen Investitionen zu tätigen, um den
aktuellen Markterfordernissen zu entsprechen.
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2.2. Begünstigte der Maßnahme
Potenziell Begünstigte der Maßnahme sind Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, die in den Bundesländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen und Berlin belegene Grundstücke durch
Verschmelzung oder Spaltung erwerben. Für die Zwecke der
Maßnahme werden Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften definiert als Unternehmen und Genossenschaften, deren Kerngeschäft in der Verwaltung von
Wohnungen (Bau, Vermietung und Verkauf) besteht. Unternehmen in Schwierigkeiten kommen nicht in Betracht.
Nach der deutschen Fördergebietskarte (1) gelten Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen als Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag. Die Arbeitsmarktregion Berlin ist als
Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGVertrag eingestuft.

2.3. Laufzeit der Maßnahme
Die Maßnahme ist auf Verschmelzungs- oder Spaltungsvorgänge zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften
beschränkt, die zwischen dem 31. Dezember 2003 und dem
31. Dezember 2006 erfolgen.

2.4. Hintergrund der Maßnahme

2.4.1. Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer wird bei Grundstücksübertragungen
erhoben, die zu einem Eigentümerwechsel führen. Die Steuer
entsteht, wenn Grundstücke durch Verkauf oder sonstige
Rechtsgeschäfte übereignet werden. In Deutschland wird die
Grunderwerbsteuer anhand des Bedarfswerts des Grundstücks
berechnet und der Steuersatz beträgt 3,5 %.

2.4.2. Grunderwerbsteuer als Hindernis für die nötige Umstrukturierung
Auf dem Wohnungsmarkt der neuen Länder wird die Grunderwerbsteuer als entscheidendes Hindernis für die notwendige
Umstrukturierung wahrgenommen. Bei Fusionen und Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen und –genossenschaften mit Grundstücken in den neuen Ländern kann der
Gesamtbetrag der Grunderwerbsteuer beträchtlich sein, da das
Vermögen der beteiligten Unternehmen fast ausschließlich aus
Grundstücken besteht. Die Grunderwerbsteuer wird nach
Abschluss eines Vertrags zwischen Käufer und Veräußerer
erhoben und kann so zu einer gravierenden Liquiditätsanspannung für die betroffenen Unternehmen führen. Dies ist besonders abschreckend für Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern, die aufgrund
bestehender Altschulden und der jüngsten sozio-ökonomischen
Entwicklung mit ungünstigen Marktbedingungen konfrontiert
sind. Die negative Auswirkung der Grunderwerbsteuer auf die
notwendige Umstrukturierung des Wohnungsmarktes in den
neuen Ländern zeigt sich außerdem darin, dass im Zeitraum
(1) Siehe Beihilfesachen N 195/1999, C 47/1999 und N 641/2002.
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2000-2003 nur neun Fusionen zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften stattgefunden haben, bei denen es
sich ausschließlich um kleine Unternehmen handelte.

2.4.3. Grundstücksmarkt in den neuen Ländern
Der Grundstücksmarkt in den neuen Ländern wird geprägt
durch mehrere spezifische Merkmale:
— Bevölkerungsentwicklung: Schwache Geburtenraten in den
neuen Ländern haben gekoppelt mit einer massiven Abwanderung in die alten Bundesländer im Zeitraum 1997-2001
zu einem Bevölkerungsverlust von 3,05 % in SachsenAnhalt, 5,3 % in Sachsen und 3,15 % in MecklenburgVorpommern geführt. Dieser Negativtrend dürfte sich bis
2020 noch verstärken.
— Hohe Leerstandquote: Im Jahr 1998 verfügten die neuen Länder
über einen Bestand von 7,3 Mio. Wohnungen. Die Leerstandsquote betrug 13 %. Nach den jüngsten Daten für
2002 stieg die Leerstandsquote auf 14,2 %. Im Vergleich
dazu liegt die Leerstandsquote in den alten Bundesländern bei
3,1 %.
— Leerstandsbedingte Mietausfälle: Die hohe Leerstandsquote in
den neuen Ländern führt zu erheblichen Mietausfällen
(920 Mio. EUR jährlich bzw. 1 550 EUR pro Wohneinheit
und Jahr).
— Unsicherheit wegen offener Restitutionsverfahren: Im Jahr 1990
fielen 700 000 Wohnungen in den neuen Ländern unter
diese Regelung. Bis zum 31. Dezember 2001 konnte für
590 000 Wohnungen das Verfahren abgeschlossen werden.
Für die verbleibenden 110 000 Wohnungen kann die
Klärung der noch offenen Restitutionsverfahren bis zu zehn
Jahren dauern. Am 31. Dezember 2001 standen von diesen
110 000 Wohnungen 35 000 (32 %) leer.
— Programm der Bundesregierung ‚Stadtumbau-Ost‘: Angesichts
des anhaltenden Überangebots an Mietraum in den neuen
Ländern legte die Bundesregierung ein umfassendes
Programm mit dem Titel ‚Stadtumbau-Ost‘ auf, das den
Abriss von bis zu 380 000 Wohnungen bis 2009 vorsieht.
Ein erheblicher Teil der Abrisskosten werden die Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den
neuen Ländern zu tragen haben.

2.4.4. Umfang der Maßnahme
Die deutschen Behörden bringen vor, dass es generell schwierig
sein dürfte, im Einzelnen abzuschätzen, wie viele Unternehmen
die Möglichkeit der Grunderwerbsteuerbefreiung im Wege einer
Fusion in Anspruch nehmen werden. Nach den Statistiken des
Bundesverbands Deutscher Wohnungsunternehmen könnten
1 317 Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern von der Maßnahme betroffen
sein (834 Wohnungsunternehmen und 483 überwiegend
kommunale Wohnungsgenossenschaften). Nach einer Umfrage
des GDW würden jedoch nur rund 10 % dieser Unternehmen
von der Steuerbefreiung tatsächlich Gebrauch machen.
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2.4.5. Beihilfebeträge und Budget der Maßnahme

3.2. Vorliegen einer Beihilfe und Vereinbarkeit mit dem
EG-Vertrag

Wie unter 2.4.4 ausgeführt, ist es nach Angaben der deutschen
Behörden schwierig, das Gesamtbudget der Maßnahme und die
potenziellen Beihilfebeträge, die mit den einzelnen Transaktionen verbunden sind, vorherzusagen. Die meisten Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften wollen
derzeit keine festen Zusagen geben sondern das Inkrafttreten
der Maßnahme abwarten. Deshalb handelt es sich bei den
nachstehenden Ausführungen lediglich um Beispiele, um abgeleitet aus der Vergangenheit und in einigen Fällen im Vorgriff
auf die Zukunft typische Fusionsfälle und damit verbundene
Grunderwerbsteuerbeträge aufzuzeigen:

Die Kommission hat das Vorliegen einer Beihilfe gemäß
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag geprüft. Die Ergebnisse dieser
Prüfung können wie folgt zusammengefasst werden.

— Thüringen: Derzeit wird in Thüringen mit fünf Fusionen
gerechnet. In zwei Fällen dürfte eine Grunderwerbsteuer in
Höhe von 363 321 EUR bzw. 1,46 Mio. EUR anfallen. Bei
zwei Fusionen im Jahr 2001 belief sich die Grunderwerbsteuer auf 180 000 EUR für ca. 200 Wohnungen.
— Sachsen-Anhalt: In Sachsen-Anhalt werden mindestens drei
Fusionen von Wohnungsunternehmen erwartet, wobei eine
Grunderwerbsteuer
zwischen 250 000 EUR und
500 000 EUR anfallen dürfte. Im Falle fünf weiterer
Fusionen wird mit einem Grunderwerbsteuerbetrag bis zu
300 000 EUR gerechnet.
— Berlin: In Berlin sind derzeit drei Fusionen zwischen
Wohnungsunternehmen vorgesehen. Bei den Fusionen, die
zwischen 1995 und 1998 in Berlin erfolgten, wurden
folgende
Grunderwerbsteuerbeträge
verzeichnet:
1,3 Mio. EUR bei einer Fusion, von der 19 Grundstücke
betroffen waren; 1,4 Mio. EUR bei einer Fusion, von der 39
Grundstücke betroffen waren bzw. 6,7 Mio. EUR bei einer
Fusion, von der 491 Grundstücke betroffen waren.
Nach den von Deutschland durchgeführten Erhebungen wird
der durchschnittliche Betrag der bei Fusionen von Wohnungsunternehmen und Wohnungsgesellschaften anfallenden
Grunderwerbsteuer daher — mit Ausnahme von Berlin —
zwischen 150 000 EUR und 1,5 Mio. EUR liegen.

3. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
des Rates vom 22. März 1999 enthält die Entscheidung über
die Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens eine Zusammenfassung der wesentlichen Sach- und Rechtsfragen, eine vorläufige Würdigung des Beihilfecharakters der geplanten Maßnahme
durch die Kommission und Ausführungen über ihre Bedenken
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt.

3.1. Rechtmäßigkeit der Maßnahme
Deutschland hat die Regelung im Entwurfstadium notifiziert
und ist somit seiner Verpflichtung aus Artikel 88 Absatz 3 EGVertrag nachgekommen.

— Die Beteiligung staatlicher Mittel ist dadurch gegeben, dass
Deutschland bei der Befreiung von der Grunderwerbsteuer
auf Steuereinnahmen verzichtet, die andernfalls erwirtschaftet worden wären;
— die Maßnahme ist selektiv, da sie auf Gebiete in den neuen
Ländern ausgerichtet ist und bestimmte Unternehmen
nämlich Wohnungsunternehmen und –genossenschaften,
begünstigt und sich auf Fusionen solcher Unternehmen und
Genossenschaften mit Grundstücken in den neuen Ländern
beschränkt;
— die Maßnahme begünstigt an Fusionen beteiligte Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, da sie
von der Grunderwerbsteuer befreit werden, die sie andernfalls zu zahlen hätten;
— schließlich stellen Grundstücksübertragungen einen Tätigkeitsbereich dar, in dem Handel zwischen Mitgliedstaaten
besteht, so dass eine Beeinträchtigung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen werden kann.
Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die Maßnahme
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGVertrag darstellt.

3.3. Vereinbarkeit der Maßnahme
In Artikel 87 Absatz 2 EG-Vertrag ist geregelt, dass bestimmte
Arten von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
sind. Im Hinblick auf Art und Zweck der Beihilfe sowie den
geografischen Geltungsbereich finden nach Auffassung der
Kommission die Buchstaben a), b) und c) auf die fragliche Regelung keine Anwendung.
In Artikel 87 Absatz 3 sind weitere Beihilfeformen genannt, die
als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden
können. Im Hinblick auf Art und Zweck der Maßnahme sowie
den geografischen Geltungsbereich könnten nach Auffassung
der Kommission die Buchstaben a) und c) im vorliegenden Fall
Anwendung finden.
Bei der Beurteilung der Frage, ob die in Artikel 87 Absatz 3
Buchstaben a) und c) vorgesehenen Ausnahmen zur Anwendung gelangen können, räumt Artikel 87 Absatz 3 nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ‚der Kommission ein
Ermessen ein, das sie nach Maßgabe wirtschaftlicher und
sozialer Wertungen ausübt, die auf die Gemeinschaft als Ganzes
zu beziehen sind‘ (2). Bei bestimmten Arten von Beihilfen hat
die Kommission festgelegt, wie sie diesen Ermessensspielraum
ausüben wird, sei es in Form von Gruppenfreistellungen oder
durch Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien oder Bekanntmachungen. Ist derartiges Sekundärrecht vorhanden, hat sich die
Kommission bei der Beurteilung von Beihilfesachen daran zu
halten.
(2) Rs. C-169/95 Königreich Spanien / Europäische Kommission [1997]
Slg. I-00135. Siehe auch Rs. C-730/79 Philip Morris / Kommission
[1980] Slg. I-2671.
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Daher muss die Kommission zunächst feststellen, ob die in der
Regelung ‚Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen von
Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in
den neuen Ländern‘ vorgesehene Beihilfe unter eine dieser
sekundärrechtlichen Vorschriften fällt.
Die Maßnahme ist weder auf KMU (3) oder Unternehmen in
Schwierigkeiten (4) noch auf einen der folgenden Bereiche beschränkt: Forschung und Entwicklung (5), Ausbildung (6) oder
Beschäftigung (7). Somit ist keine dieser Leitlinien, Gemeinschaftsrahmen oder Verordnungen auf den vorliegenden Fall
anwendbar. Auch der Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Umweltschutzbeihilfen (8) gelangt nicht zur Anwendung, da die
Regelung als solche nicht auf den Umweltschutz ausgelegt ist.
Die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung
(nachstehend ‚Leitlinien für Regionalbeihilfen‘) wurden für
strukturschwache Regionen wie die neuen Länder konzipiert.
Diese Leitlinien zielen auf die Förderung von Investitionen und
die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung ab, indem die Erweiterung, Modernisierung
und Diversifizierung der Tätigkeiten der in diesen Gebieten
befindlichen Betriebsstätten sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen unterstützt werden.
Die Leitlinien für Regionalbeihilfen finden nur auf bestimmte
Beihilfeformen Anwendung wie Beihilfen für Erstinvestitionen,
Beihilfen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und ausnahmsweise Betriebsbeihilfen.
Die Befreiung von der Grunderwerbsteuer ist offensichtlich
nicht speziell an eine Erstinvestition oder die Erweiterung einer
bestehenden Betriebsstätte im Sinne von Ziff. 4.4 der Leitlinien
gebunden. Auch betrifft sie nicht die Schaffung von Arbeitsplätzen in Verbindung mit einer Erstinvestition im Sinne von
Ziff. 4.11 der Leitlinien.
Außerdem haben die deutschen Behörden vorgebracht, die
geplante Steuerbefreiung ziele nicht darauf ab, die laufenden
Kosten der an Fusionen beteiligten Wohnungsunternehmen
und -genossenschaften zu senken. In Ziff. 4.15 der Leitlinien (9)
heißt es, dass Regionalbeihilfen, mit denen die laufenden
Ausgaben eines Unternehmens gesenkt werden sollen, grundsätzlich verboten sind. In Fußnote 16 der Leitlinien wird erläutert, dass solche Beihilfen in der Regel in Form von Steuerermäßigungen oder Senkungen der Soziallasten gewährt werden.
Obwohl die notifizierte Maßnahme als Befreiung von der Grunderwerbsteuer bezeichnet wird, hat Deutschland unterstrichen,
dass die fragliche Maßnahme aus folgenden Gründen nicht als
Beihilfe zur Senkung der laufenden Ausgaben der begünstigten
Unternehmen betrachtet werden kann:
(3) Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission über die Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und
mittlere Unternehmen, ABl. L 10 vom 13.1.2001.
(4) Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten, ABl. C 244 vom 1.10.2004.
(5) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen,
ABl. C 45 vom 17.2.1996.
(6) Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen, ABl. L 10 vom
13.1.2001.
(7) Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen, ABl. C 334 vom 12.12.1995.
(8) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen, ABl. C 37
vom 3.2.2001.
(9) Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung, ABl. C 74
vom 10.3.1998.
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— Wohnungsunternehmen und -genossenschaften werden
beim Erwerb von Liegenschaften weiterhin die Grunderwerbsteuer zahlen. Da die Geschäftstätigkeit von Wohnungsunternehmen und -genossenschaften generell darin
besteht, Liegenschaften zu erwerben und zu verkaufen bzw.
zu vermieten, fällt die Grunderwerbsteuer unter die
laufenden Ausgaben. Die von Deutschland notifizierte
Maßnahme betrifft jedoch nicht die regulären laufenden
Ausgaben, da sie nicht zur Anwendung gelangt, wenn
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einfach nur
eine Immobilie erwerben oder verkaufen.

— Nach deutschen Angaben besteht die Besonderheit der notifizierten Maßnahme darin, dass nur Fusionsvorgänge
zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften mit
Grundbesitz in den neuen Ländern von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Die potenziell Begünstigten werden
nur unter diesen eingeschränkten Bedingungen für einen
befristeten Zeitraum von der Grunderwerbsteuer frei
gestellt. In Anbetracht der Tatsache, dass derzeit keine
solchen Fusionen stattfinden, betrachtet Deutschland die
Beihilfe nicht als Kompensation für die laufenden Ausgaben
fusionsbeteiligter Wohnungsunternehmen, da die Steuer
gegenwärtig nicht erhoben wird.

— Laut Auskunft der deutschen Behörden besteht die Gegenleistung der Begünstigten darin, dass sie fusionieren. Angesichts der besonderen Umstände in den neuen Ländern, die
geprägt sind durch einen starken Bevölkerungsrückgang,
der sich bis 2020 noch verschärfen dürfte, eine Leerstandsquote von insgesamt 14,2 % (2002) und den damit verbundenen Mietausfällen (920 Mio. EUR jährlich) sowie die
Unsicherheit aufgrund laufender Restitutionsverfahren,
werden Fusionen von Wohnungsunternehmen und -genossenschaften für notwendig erachtet, damit diese Unternehmen besser in der Lage sind, den oben beschriebenen
Herausforderungen zu begegnen. Die Grunderwerbsteuer
hat sich als Hindernis für die Konsolidierung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern erwiesen, was dadurch
verdeutlicht wird, dass zurzeit keine Fusionen stattfinden.

— Wie Deutschland weiter vorbringt, wird das von der Bundesregierung und den Ländern aufgelegte Programm ‚Stadtumbau Ost‘ zum Abriss von 380 000 Wohnungen bis
2009 führen. Einen erheblichen Teil der Abrisskosten
würden die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften
in den neuen Ländern zu tragen haben.

Die Kommission ist bisher davon ausgegangen, dass Steuerbefreiungen zur Umstrukturierung von Wirtschaftszweigen in
Schwierigkeiten, mit denen gezielt Zusammenschlüsse gefördert
werden sollen, als Beihilfe zur Senkung der laufenden Ausgaben
der Unternehmen (Betriebsbeihilfe) (10) zu betrachten sind. Die
Kommission nimmt die Argumente der deutschen Behörden
zur Kenntnis, die im Hinblick auf eine anderweitige Beurteilung
der anstehenden Maßnahmen vorgebracht wurden.
(10) Entscheidung der Kommission Nr. 2002/581/EG über die staatliche
Beihilferegelung, die Italien zugunsten der Banken durchgeführt hat
(ABl. L 184 vom 13.7.2002, S. 27).
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Gemäß Ziff. 4.15 der Leitlinien in der geänderten Fassung von
2000 (11) können ‚derartige Beihilfen (Betriebsbeihilfen) in
Gebieten, die in den Anwendungsbereich des Artikels 87
Absatz 3 Buchstabe a) fallen, gewährt werden, wenn sie
aufgrund ihres Beitrags zur Regionalentwicklung und ihrer Art
nach gerechtfertigt sind und ihre Höhe den auszugleichenden
Nachteilen angemessen ist. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die
Existenz und den Umfang solcher Nachteile nachzuweisen.
Diese Betriebsbeihilfen müssen zeitlich begrenzt und degressiv
sein.‘
Für jene Teile der von Deutschland notifizierten Maßnahme, die
sich auf Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a)
EGV beschränken (12), geht die Kommission davon aus, dass
eine abschließende Bewertung der Frage, ob die Grunderwerbsteuerbefreiung eine Betriebsbeihilfe darstellt, nicht notwendig
ist, da sie angesichts der besonderen Nachteile, der begrenzten
Wettbewerbsverzerrung, der befristeten Geltungsdauer und der
erwarteten positiven Wirkungen auf den Wohnungsmarkt
sowie der sozioökonomischen Entwicklung auf jeden Fall
genehmigungsfähig ist, wie aus der nachstehenden Erläuterung
hervorgeht.

3.3.1. Bestehende Nachteile in den neuen Ländern
Deutschland hat nachgewiesen, dass der Grundstücksmarkt in
den neuen Ländern durch mehrere Nachteile geprägt ist. Die
Leerstandsquoten in den neuen Ländern sind deutlich höher als
in anderen Regionen Deutschlands (14,2 % in den neuen
Ländern gegenüber 3,1 % in den alten Ländern).
Die Gründe für diese signifikante Differenz stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem politischen Erbe der Vergangenheit und der sozioökonomischen Entwicklung nach der
Wiedervereinigung.
Die hohen Leerstandsquoten in den neuen Ländern führen zu
erheblichen Mietausfällen (920 Mio. EUR pro Jahr).
Die ungünstige demographische Entwicklung, ausgelöst durch
niedrige Geburtenquoten und eine massive Abwanderung, hat
zu einem Nachfragerückgang nach Wohnraum in den neuen
Ländern geführt.
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Des Weiteren hat Deutschland ausgeführt, dass die Unterkapitalisierung zahlreicher Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern — verursacht
durch Mietausfälle wegen hoher Leerstandsquoten und die relative Zersplitterung des Marktes — den von Bund und Ländern
geplanten Abriss gefährden könnte, da sie nicht in der Lage
sind, ihren Anteil an den Abrisskosten zu tragen.
Darüber hinaus hat Deutschland unterstrichen, dass der
Ausgleich von Angebot und Nachfrage nicht nur das Überangebot beseitigen soll, sondern auch notwendig ist, um Wohnraum bereitzustellen, der den heutigen Qualitätsanforderungen
entspricht.
Um dies zu erreichen, müssen Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern massiv in die
Modernisierung ihres derzeitigen Wohnungsbestands investieren.
Damit die Unternehmen in den neuen Ländern dazu in der
Lage sind, müsse ihnen die Möglichkeit gegeben werden zu
fusionieren und die damit verbundenen Größenvorteile zu
nutzen.
Den Ausführungen der deutschen Behörden zufolge hat sich
die Grunderwerbsteuer als Hindernis für Fusionen und Übernahmen zwischen solchen Unternehmen und Genossenschaften
erwiesen. Dies wird dadurch unterstrichen, dass im Zeitraum
2000-2003 in den neuen Ländern nur neun Fusionen von
Wohnungsunternehmen
und
Wohnungsgenossenschaften
erfolgten.
Eine zeitlich befristete Aussetzung der Grunderwerbsteuer wird
den Marktteilnehmern die Möglichkeit geben zu fusionieren.
Die erweiterte Kapitalbasis fusionierter Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgenossenschaften wird sie in die Lage versetzen,
die Kosten der notwendigen Abrissmaßnahmen zu tragen und
gleichzeitig die erforderlichen Investitionen zu tätigen, um
modernen Wohnraum zu schaffen.

Außerdem hat sich die Nachfrage nach Wohnraum nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ verändert.

3.3.2. Geringe Verzerrung des Wettbewerbs

Folglich besteht ein erhebliches Überangebot an Wohnraum in
den neuen Ländern.

Die Kommission stellt fest, dass Handel und Wettbewerb nur in
geringem Maße verzerrt werden. Deutschland hat nachgewiesen, dass sich für jene Teile der Maßnahme, die sich auf
Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EGVertrag beschränken, die üblichen Beträge der bei Fusionen und
Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften
anfallenden
Grunderwerbsteuer
zwischen 150 000 EUR und 1,5 Mio. EUR bewegen.

Daher haben die Bundesregierung und die Länder den Abriss
von bis zu 380 000 Wohnungen in den neuen Ländern bis 2009
beschlossen (Programm ‚Stadtumbau-Ost‘).
Festzustellen ist, dass nach deutschen Angaben ein wesentlicher
Teil der Abrisskosten von den betroffenen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften zu tragen ist.
(11) ABl. C 258 vom 9.9.2000, S. 5.
(12) Siehe Rdnr. 2.2. Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag sind nach der deutschen Fördergebietskarte: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen. Die Arbeitsmarktregion Berlin ist als Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag
eingestuft.

3.3.3. Zeitliche Befristung der Maßnahme
Darüber hinaus hat Deutschland mitgeteilt, dass die Anwendung der Maßnahme bis Ende 2006 befristet werden soll. Zu
diesem Datum läuft auch die geltende Fördergebietskarte aus.
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In Anbetracht der zu erwartenden positiven Wirkungen auf den
Wohnungsmarkt (Verringerung des Überangebots) und die
allgemeine sozioökonomische Entwicklung (rückläufige Abwanderung) in den neuen Ländern, der generell geringen Beihilfebeträge sowie der zeitlichen Befristung der Maßnahme bis
Ende 2006 ist die Kommission der Auffassung, dass für jene
Teile der Maßnahme, die sich auf Fördergebiete nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag beschränken, die Beihilfe im
Verhältnis zu dem angestrebten Ziel steht und den Wettbewerb
nicht in einer Weise verfälscht, die dem gemeinsamen Interesse
zuwiderläuft. Deshalb ist eine abschließende Bewertung dieser
Beihilfe als Betriebsbeihilfe nicht erforderlich.

3.3.4. Bestehende Nachteile in Berlin
Für jene Teile der von Deutschland notifizierten Maßnahme, die
auf Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGVertrag ausgerichtet sind, d.h. die Arbeitsmarktregion Berlin,
möchte die Kommission daran erinnern, dass in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates sowohl von Stockholm als
auch von Barcelona eine Verringerung des Beihilfe-Gesamtumfangs und eine Neuausrichtung von Beihilfen auf Ziele von
gemeinsamem Interesse, darunter Ziele des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts gefordert wird (13).
Die Kommission hat bereits in einer früheren Entscheidung (14)
eingeräumt, dass Steuerbefreiungen als Sanierungsinstrument
eingesetzt und zu einer Risikoverminderung für Grundstücksinvestoren beitragen können, wenn sich ein Markt als hochriskant
erweist und durch renditeschwache Investitionen geprägt wird,
vor allem wegen der schwachen Nachfrage und fehlenden
Finanzierungsinitiativen. Als günstige Investitionsbedingungen
gelten eine hohe Gesamtrendite sowie neue Geschäftschancen,
transparente Ausstiegsstrategien und ein geringes Projektrisiko.
Außerdem ist in der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates
vorgesehen, dass Gemeinschaftsinitiativen im Bereich des
sozialen Zusammenhalts die ‚… wirtschaftliche und soziale
Wiederbelebung der krisenbetroffenen Städte und Stadtviertel
zur Förderung einer dauerhaften Stadtentwicklung‘ umfassen
sollen (15). Die Kommissionsinitiative URBAN, die auf Grundlage dieser Verordnung entwickelt wurde, hat die Förderung
der physischen und wirtschaftlichen Sanierung von Städten und
Stadtvierteln mit Strukturproblemen zum Ziel. Auch wenn der
Schwerpunkt dieser Initiative auf städtischen Gebieten liegt, hat
die Kommission die Vorteile eines integrierten Ansatzes zur
Förderung von Synergien bei der städtischen und ländlichen
(13) Die Erklärungen dieser Europäischen Räte liegen in der Mitteilung
der Kommission an den Rat mit dem Titel ‚Fortschrittsbericht über
die Reduzierung und Neuausrichtung staatlicher Beihilfen‘, Brüssel,
16. Oktober 2002, KOM(2002) 555 endg. in gesammelter Form
vor. Darüber hinaus vollzieht sich nach Auffassung der Kommission eine harmonische Entwicklung des Gemeinschaftsraums vor
dem Hintergrund einer stärkeren wirtschaftlichen Integration. ‚Dies
gilt auch für die Unterstützung aus den Strukturfonds, insbesondere
wo diese die Stadtentwicklung im Rahmen eines integrierten regionalen Ansatzes sowie die ländliche Entwicklung in deren
Doppelfunktion als Beitrag zum europäischen Landwirtschaftsmodell und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt fördern.‘
Siehe Mitteilung der Kommission über die Strukturfonds und ihre
Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds — Leitlinien für die
Programme des Zeitraums 2000-2006, ABl. C 267 vom
22.9.1999, S. 20.
(14) Entscheidung der Kommission vom 22.1.2003 zur Beihilferegelung
‚Stempelsteuerbefreiung für gewerbliches Eigentum in den benachteiligten Gebieten‘ (ABl. L 149/2003).
(15) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1.
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Entwicklung betont (16). Aus den vorstehenden Ausführungen
ist zu entnehmen, dass sich das Gemeinschaftsziel der Stärkung
des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts im Gemeinsamen Markt auch auf Initiativen zur Sanierung ländlicher und
städtischer Flächen erstreckt.
Somit kommt die Kommission zu folgenden vorläufigen
Schlussfolgerungen:
a. Die Leerstandsquote in Berlin liegt deutlich unter der
durchschnittlichen Leerstandsquote in den neuen Ländern.
Während die gesamte Leerstandsquote in den neuen Ländern
14,2 % beträgt, liegt die entsprechende Quote in Berlin bei
5,32 % für Wohnungen in Privatbesitz und bei 8,77 % für
kommunale Wohnungen. Fast alle leerstehenden Wohnungen befinden sich in Ostberlin.
b. Deutschland legt keine Angaben vor, die beweisen würden,
dass Berlin unter einem vergleichbaren Bevölkerungsschwund leidet, wie die von der Maßnahme erfassten Gebiete
nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a).
c. Während bei Fusionen und Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgesellschaften in
Gebieten nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) in der Regel
eine Grunderwerbsteuer zwischen 150 000 EUR und
1,5 Mio. EUR anfällt, bewegen sich die entsprechenden
Beträge für Berlin erfahrungsgemäß zwischen 1,4 Mio. EUR
und 6,7 Mio. EUR.
d. Deutschland hat keine Angaben vorgelegt, die beweisen
würden, dass die befristete Freistellung von der Grunderwerbsteuer zur Wiederbelebung des Grundstücksmarktes in
Berlin beitragen und positive Ausstrahlungseffekte haben
wird und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich der
Privatsektor ohne staatliches Zutun an Sanierungsmaßnahmen beteiligen wird.
Nach einer ersten vorläufigen Würdigung ergeben sich daher
Zweifel, dass die von Deutschland notifizierte Maßnahme für
das Gebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) (Arbeitsmarktregion Berlin) im Verhältnis zu dem angestrebten Ziel
steht — vor allem was die Verbindung zwischen der Steuerbefreiung und den von den Begünstigten zu tragenden Kosten
anbelangt — und den Wettbewerb nicht in einer Weise
verfälscht, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Nach
Auffassung der Kommission ist eine gründlichere Analyse
dieser schwierigen Frage notwendig. Deshalb möchte die
Kommission auch Stellungnahmen sonstiger Beteiligter
einholen, insbesondere von Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften, die an Investitionen in den neuen
Ländern interessiert sind. Aus rechtlichen Gründen muss die
Kommission deshalb das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag einleiten. Nur so wird die Kommission entscheiden
können, ob die Beihilfe notwendig ist und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise beeinträchtigt, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
(16) Teil III: ‚Die Entwicklung der städtischen und ländlichen Gebiete
und ihr Beitrag zu einer ausgewogenen Raumentwicklung‘ der
Mitteilung der Kommission über die Strukturfonds und ihre Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds, ABl. C 267 vom 22.9.1999.
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4. SCHLUSSFOLGERUNG

Aufgrund der vorstehenden Würdigung hat die Kommission
beschlossen, dass die Beihilfe im Rahmen der ‚Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen von Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern‘ in jenen
Teilen mit dem EG-Vertrag vereinbar ist, die sich auf Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag beschränken. Gleichzeitig hat die Kommission beschlossen, das
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag in Bezug auf
den Teil der Maßnahme einzuleiten, der sich auf die Arbeitsmarktregion Berlin, einem Fördergebiet nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag bezieht.
Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88
Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang
dieses Schreibens ihre Stellungnahme abzugeben und alle sachdienlichen Informationen für die Würdigung der Maßnahme in
Bezug auf die Arbeitsmarktregion Berlin zu übermitteln.

C 53/25

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an
die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und
verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.
Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass
sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden
Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses
Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von der Beihilfe
in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in
den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet
haben durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in
der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von
dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten
werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum
dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.“

