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(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 105/2009 AL CONSILIULUI
din 26 ianuarie 2009
de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 privind punerea în aplicare a Deciziei
2000/597/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(3)

Potrivit paragrafului al doilea de la articolul 2 alineatul
(5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom, Țările de Jos și
Suedia beneficiază, în perioada 2007-2013, de o reducere
brută a contribuțiilor din venitul național brut (VNB)
propriu, care va fi finanțată de toate statele membre. În
caz de modificare ulterioară a VNB-ului reținut, nu se
efectuează nici o revizuire ulterioară a finanțării acestei
reduceri brute.

(4)

Având în vedre că Decizia 2007/436/CE, Euratom face
referire la VNB în loc de produsul național brut (PNB),
este necesar să se alinieze Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind
punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom
privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților (4).
Sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene nu
mai prevede contribuții financiare din PNB, de aceea nu
mai este necesar să se facă referire la acestea în Regula
mentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

(5)

În vederea realizării unei gestiuni eficiente a conturilor de
resurse proprii ale Comisiei, ar trebui să se prevadă
dispoziții specifice pentru a alinia transmiterea datelor
și perioadele de raportare în raport cu practica bancară
actuală.

(6)

Începând cu bugetul 2007, Acordul interinstituțional
dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie
privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (5)
nu mai prevede un mecanism specific de finanțare în
ceea ce privește rezerva pentru împrumuturi și pentru
garanții de împrumuturi, precum și rezerva pentru
ajutoare de urgență. Rezerva pentru ajutoare de urgență
este introdusă în buget ca provizion, iar rezerva pentru
împrumuturi și pentru garanții de împrumuturi este
considerată o cheltuială obligatorie a bugetului general.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 279 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a
Energiei Atomice, în special articolul 183,

având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului
din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comu
nităților Europene (1), în special articolul 8 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

întrucât:

(1)

(2)

Consiliul European de la Bruxelles din 15-16 decembrie
2005 a elaborat o serie de concluzii referitoare la
sistemul de resurse proprii al Comunităților, care au
condus la adoptarea Deciziei 2007/436/CE, Euratom.

Conform articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia
2007/436/CE, Euratom, nu există nicio diferență între
taxe agricole și taxe vamale.

(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(2) Avizul Parlamentului European din 21 octombrie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial).
(3) JO C 192, 29.7.2008, p. 1.

(4) JO L 130, 31.5.2000, p. 1.
(5) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
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(7)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 ar trebui
modificat în mod corespunzător.

(8)

Având în vedere articolul 11 din Decizia 2007/436/CE,
Euratom, prezentul regulament ar trebui să intre în
vigoare în aceeași zi cu respectiva decizie și ar trebui să
se aplice începând cu 1 ianuarie 2007,
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membre până la data de 30 septembrie a celui de al
patrulea an următor exercițiului financiar respectiv. Docu
mentele justificative referitoare la baza resurselor TVA se
păstrează pentru aceeași perioadă.”
5. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 se modifică după
cum urmează:
1. În titlu, se înlocuiește textul „Decizia 2000/597/CE,
Euratom privind sistemul resurselor proprii al Comuni
tăților Europene” cu textul:
„Decizia 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse
proprii al Comunităților Europene”.

Cota prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din
Decizia 2007/436/CE, Euratom stabilită prin procedura
bugetară se calculează ca procent din suma veniturilor
naționale brute (numite în continuare «VNB») prognozate
ale statelor membre, în așa fel încât să acopere în întregime
partea de buget nefinanțată din veniturile menționate la
articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Decizia
2007/436/CE, Euratom, din contribuțiile financiare la
programele complementare de cercetare și dezvoltare
tehnologică, precum și din alte venituri.
Cota respectivă se exprimă, în buget, printr-un număr care
conține atâtea zecimale câte sunt necesare pentru repar
tizarea în întregime a resurselor bazate pe VNB între
statele membre.”

2. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Resursele proprii ale Comunităților Europene, prevăzute de
Decizia 2007/436/CE, Euratom (*), denumite în continuare
«resurse proprii», sunt puse la dispoziția Comisiei și
controlate în condițiile prevăzute de prezentul regulament,
fără a aduce atingere Regulamentului (CEE, Euratom) nr.
1553/89 (**),
Regulamentului
(CE,
Euratom)
nr.
1287/2003 (***) și Directivei 89/130/CEE, Euratom (****).
___________
(*) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(**) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consi
liului din 29 mai 1989 privind regimul unitar
definitiv de colectare a resurselor proprii provenite
din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989,
p. 9).
(***) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al
Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea
venitului național brut la prețurile pieței (JO L 181,
19.7.2003, p. 1).
(****) JO L 49, 21.2.1989, p. 26.”
3. La articolul 2 alineatul (1), textul „articolul 2 alineatul (1)
literele (a) și (b) din Decizia 2000/597/CE, Euratom” se
înlocuiește cu textul:
„Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE,
Euratom”.

6. La articolul 6 alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu
următorul text:
„(c) Cu toate acestea, resursele TVA și resursa comple
mentară se înregistrează în contabilitate, după cum se
precizează la litera (a), ținându-se seama de impactul
asupra acestor resurse al corecției acordate Regatului
Unit pentru dezechilibre bugetare și al reducerii brute
acordate Țărilor de Jos și Suediei, astfel:
— în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru dois
prezecimea menționată la articolul 10 alineatul (3);
— anual, în ceea ce privește soldurile prevăzute la
articolul 10 alineatele (4) și (6), precum și ajustările
prevăzute la articolul 10 alineatele (5) și (7), cu
excepția
ajustărilor
speciale
prevăzute
la
articolul 10 alineatul (5) prima liniuță, care se înre
gistrează în contabilitate în prima zi lucrătoare a
lunii care urmează acordului încheiat între statul
membru în cauză și Comisie.”
7. Articolul 9 alineatul (1a) se înlocuiește cu următorul text:
„(1a) Statele membre sau organismele desemnate de
acestea transmit Comisiei, prin mijloace electronice:

4. La articolul 3, paragraful al doilea se înlocuiește cu
următorul text:

(a) în ziua lucrătoare în care resursele proprii sunt creditate
în contul Comisiei, un extras de cont sau o dovadă a
realizării transferului care să arate că a fost creditat
contul respectiv;

„Documentele justificative referitoare la procedurile și
bazele statistice prevăzute la articolul 3 din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1287/2003 se păstrează de către statele

(b) fără a aduce atingere literei (a), cel târziu în a doua zi
lucrătoare după creditarea contului, un extras de cont
care să arate că transferul a fost realizat.”
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8. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10
(1)
După deducerea cheltuielilor de colectare, conform
articolului 2 alineatul (3) și articolului 10 alineatul (3) din
Decizia 2007/436/CE, Euratom, înregistrarea resurselor
proprii prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din
decizia menționată trebuie făcută cel târziu în prima zi
lucrătoare după data de 19 a celei de a doua luni care
urmează lunii în care s-a constatat dreptul, conform arti
colului 2 din prezentul regulament.

Cu toate acestea, în ceea ce privește sumele înregistrate în
contabilitate separată, conform articolului 6 alineatul (3)
litera (b) din prezentul regulament, înscrierea trebuie să
intervină cel târziu în prima zi lucrătoare după data de
19 a celei de a doua luni care urmează lunii în care a
avut loc recuperarea.

(2)
Dacă este cazul, statele membre pot fi invitate de
către Comisie să anticipeze cu o lună înregistrarea
resurselor, altele decât resursele TVA și resursa comple
mentară, pe baza informațiilor de care dispun la data de
15 a aceleiași luni.

Regularizarea fiecărei înregistrări anticipate se efectuează în
luna următoare, cu ocazia efectuării înscrierii menționate la
alineatul (1). Ea constă în înregistrarea negativă a unei sume
egale cu aceea care a făcut obiectul înregistrării anticipate.

(3)
Transferul resurselor TVA și al resursei comple
mentare se efectuează ținând seama de impactul corecției
acordate Regatului Unit pentru dezechilibre bugetare și al
reducerii brute acordate Țărilor de Jos și Suediei asupra
resurselor respective, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni,
sub forma unei doisprezecimi din sumele înscrise în buget
la acest capitol, transformate în monedă națională la cursul
de schimb din ultima zi de cotație a anului calendaristic
care precede exercițiul bugetar, astfel cum este publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Pentru nevoile specifice de plată a cheltuielilor FEGA, în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune
pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole
comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru
agricultori (*) și în funcție de situația trezoreriei Comu
nității, statele membre pot fi invitate de Comisie să anti
cipeze cu una sau două luni din primul trimestru al unui
exercițiu bugetar înregistrarea unei doisprezecimi sau a unei
fracțiuni de doisprezecime din sumele prevăzute în buget ca
resurse TVA și/sau resursă complementară, ținând seama de
impactul corecției acordate Regatului Unit pentru deze
chilibre bugetare și al reducerii brute acordate Țărilor de
Jos și Suediei.
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După acest prim trimestru, înregistrarea lunară solicitată nu
poate depăși a douăsprezecea parte din resursele obținute
din TVA și din VNB, tot în limita sumelor înscrise la acest
capitol în buget.

Comisia informează în prealabil statele membre, cel târziu
cu două săptămâni înainte de înregistrarea solicitată.

În cazul înregistrărilor anticipate, se aplică dispozițiile refe
ritoare la sumele ce trebuie înregistrate în luna ianuarie a
fiecărui exercițiu, prevăzute la paragraful al optulea, precum
și dispozițiile aplicabile în situația în care bugetul nu este
adoptat definitiv înainte de începerea exercițiului financiar,
prevăzute la paragraful al nouălea.

Orice modificare a cotei uniforme a resurselor TVA, a cotei
resursei complementare, a corecției acordate Regatului Unit
pentru dezechilibre bugetare și a finanțării cotei respective,
prevăzute la articolele 4 și 5 din Decizia 2007/436/CE,
Euratom, precum și a finanțării reducerii brute acordate
Țărilor de Jos și Suediei, necesită adoptarea definitivă a
unui buget rectificativ și implică reajustarea doispreze
cimilor înregistrate de la începutul exercițiului financiar.

Aceste reajustări se efectuează cu ocazia primei înregistrări
după adoptarea definitivă a bugetului rectificativ, în cazul în
care aceasta are loc înainte de data de 16 a lunii. În caz
contrar, reajustările se efectuează cu ocazia celei de a doua
înregistrări după adoptarea definitivă. Prin derogare de la
articolul 8 din regulamentul financiar, reajustările respective
sunt înregistrate în contabilitate în raport cu exercițiul
financiar al bugetului rectificativ corespunzător.

Doisprezecimile aferente lunii ianuarie a fiecărui exercițiu
financiar se calculează pe baza sumelor prevăzute în
proiectul de buget menționat la articolul 272 alineatul (3)
din Tratatul CE și la articolul 177 alineatul (3) din Tratatul
CEEA și convertite în monedă națională la cursul de schimb
din prima zi de cotație după data de 15 decembrie din anul
calendaristic precedent exercițiului bugetar; regularizarea
acestor sume are loc cu ocazia înregistrărilor referitoare la
luna următoare.

Atunci când bugetul nu este adoptat definitiv înaintea
începerii exercițiului financiar, statele membre înregistrează
în prima zi lucrătoare din fiecare lună, inclusiv în luna
ianuarie, o doisprezecime din sumele prevăzute ca resurse
TVA și resursa complementară, înscrise în ultimul buget
adoptat definitiv, ținând seama de impactul corecției
acordate Regatului Unit pentru dezechilibre bugetare și al
reducerii brute acordate Țărilor de Jos și Suediei asupra
resurselor respective; regularizarea are loc la prima
scadență după adoptarea definitivă a bugetului, în cazul
în care acesta este adoptat înainte de data de 16 a lunii.
În caz contrar, regularizarea se face cu ocazia celei de a
doua scadențe după adoptarea definitivă a bugetului.
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(4)
Pe baza declarației anuale privind baza resurselor
TVA prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul
(CEE, Euratom) nr. 1553/89, fiecare stat este debitat cu
suma care rezultă din datele înscrise în declarația respectivă,
prin aplicarea cotei uniforme reținute pentru exercițiul
precedent, și creditat cu cele douăsprezece plăți care au
avut loc în cursul exercițiului financiar respectiv. Cu toate
acestea, baza resurselor TVA ale fiecărui stat membru la
care se aplică cota menționată nu poate depăși procentul
din VNB stabilit la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din
Decizia 2007/436/CE, Euratom, astfel cum se prevede în
prima teză de la alineatul (7) din prezentul articol. Comisia
stabilește soldul și îl comunică statelor membre în timp util
pentru ca acestea să îl poată înscrie în contul prevăzut la
articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament în prima
zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

(5)
Eventualele rectificări ale bazei de resurse TVA
menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul
(CEE, Euratom) nr. 1553/89 au drept rezultat, pentru
fiecare stat membru vizat a cărui bază, care permite
aceste rectificări, nu depășește procentajele determinate la
articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 10 alineatul (2)
din Decizia 2007/436/CE, Euratom, ajustări ale soldului
prevăzut la alineatul (4) din acest articol, în următoarele
condiții:

— rectificările menționate la articolul 9 alineatul (1) primul
paragraf din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89
efectuate până la 31 iulie necesită o ajustare globală
care se înscrie în contul menționat la articolul 9
alineatul (1) din prezentul regulament în prima zi
lucrătoare a lunii decembrie a aceluiași an. Cu toate
acestea, o ajustare specială poate fi înscrisă înainte de
data respectivă, dacă statul membru vizat și Comisia
sunt de acord;

— atunci când măsurile adoptate de Comisie în vederea
rectificării bazei, așa cum se prevede la articolul 9
alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul
(CEE, Euratom) nr. 1553/89, dau naștere la o ajustare
a înscrierilor în contul menționat la articolul 9 alineatul
(1) din prezentul regulament, acest lucru se face la data
stabilită de către Comisie în temeiul măsurilor la care sa făcut referire.

Modificările VNB-ului prevăzute la alineatul (7) din
prezentul articol implică, de asemenea, o ajustare a
soldului pentru orice stat membru a cărui bază, care
permite rectificările respective, este limitată la procentele
stabilite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) și la
articolul 10 alineatul (2) din Decizia 2007/436/CE,
Euratom.

Comisia comunică aceste ajustări statelor membre, în timp
util, pentru ca acestea să le poată înscrie în contul prevăzut
la articolul 9 alineatul (1) în prima zi lucrătoare din luna
decembrie a aceluiași an.
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Cu toate acestea, o ajustare specială poate fi înscrisă în orice
moment, dacă statul membru și Comisia sunt de acord.
(6)
Pe baza valorilor VNB-ului total exprimat în prețurile
pieței și a componentelor acestuia din anul precedent,
furnizate de statele membre în conformitate cu articolul 2
alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr.
1287/2003, contul fiecărui stat membru este debitat cu o
sumă calculată prin aplicarea la VNB a cotei adoptate
pentru exercițiul financiar anterior și este creditat cu
valoarea plăților efectuate în cursul exercițiului financiar
anterior. Comisia stabilește soldul și îl comunică statelor
membre în timp util pentru ca acestea să îl poată înscrie
în contul prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din prezentul
regulament în prima zi lucrătoare din luna decembrie a
aceluiași an.
(7)
Eventualele modificări aduse VNB-ului din exercițiile
financiare precedente, în temeiul articolului 2 alineatul (2)
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, sub
rezerva articolului 5, sunt însoțite, pentru fiecare stat
membru vizat, de o ajustare a soldului stabilit în temeiul
alineatului (6) al prezentului articol. Ajustarea se stabilește
în condițiile fixate la alineatul (5) primul paragraf din
prezentul articol. Comisia comunică statelor membre
aceste ajustări de solduri, pentru ca ele să le poată
introduce în conturile prevăzute la articolul 9 alineatul (1)
din prezentul regulament în prima zi lucrătoare din luna
decembrie a aceluiași an. După data de 30 septembrie din
cel de al patrulea an care urmează unui exercițiu financiar
dat, eventualele modificări ale VNB-ului nu mai sunt luate
în considerare, cu excepția punctelor notificate înainte de
această scadență fie de către Comisie, fie de către statul
membru.
(8)
Operațiunile la care se referă alineatele (4)-(7)
reprezintă modificări ale veniturilor ținând cont de exer
cițiul financiar în care au loc.
(9)
Reducerea brută acordată Țărilor de Jos și Suediei
este finanțată de toate statele membre. În caz de modificare
ulterioară a VNB-ului reținut, nu se efectuează nici o
revizuire ulterioară a finanțării acestei reduceri brute.
(10)
În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din
Decizia 2007/436/CE, Euratom, în sensul aplicării deciziei
respective, «VNB» reprezintă VNB-ul anual, la prețurile
pieței, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1287/2003, cu excepția exercițiilor financiare
anterioare lui 2002, pentru care PNB, la prețurile pieței,
astfel cum este stabilit prin Directiva 89/130/CEE,
Euratom, continuă să reprezinte termenul de referință
pentru calculul resursei complementare.
___________
(*) JO L 270, 21.10.2003, p. 1.”
9. La articolul 10a se înlocuiesc referirile la „PNB” cu referiri
la:
„VNB”.
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10. La articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul
text:
„(4)
Pentru plata dobânzii prevăzute la alineatul (1),
articolul 9 alineatele (1a) și (2) se aplică mutatis mutandis.”
11. Articolul 12 alineatul (5) se modifică după cum urmează:
(a) prima teză se înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre sau organismele desemnate de acestea
execută ordinele de plată ale Comisiei conform instruc
țiunilor acesteia, în termen de maximum trei zile
lucrătoare de la primirea respectivelor ordine.”;
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14. La articolul 16, trimiterea la „articolul 10 alineatele (4)-(8)”
se înlocuiește cu trimiterea:
„articolul 10 alineatele (4)-(7)”.
15. Articolul 18 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul
text:
„(1)
Statele membre întreprind verificări și cercetări
privind constatarea și punerea la dispoziție a resurselor
proprii prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din
Decizia 2007/436/CE, Euratom.”;

(b) se adaugă următorul paragraf:
„Statele membre sau organismele desemnate de acestea
transmit Comisiei, prin mijloace electronice, cel târziu
în a doua zi lucrătoare după realizarea fiecărei tran
zacții, un extras de cont care să indice transferurile
respective.”
12. În denumirea titlului VI, textul „Decizia 2000/597/CE,
Euratom” se înlocuiește cu textul:

(b) alineatul (4) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) controalelor organizate în temeiul articolului 279
alineatul (1) litera (b) din Tratatul CE și articolului
183 alineatul (1) litera (b) din Tratatul CEEA.”
16. La articolul 19, se înlocuiește referirea la „PNB” cu referirea
la „VNB”.

„Decizia 2007/436/CE, Euratom”.
13. În teza introductivă a articolului 15, textul „Decizia
2000/597/CE, Euratom” se înlocuiește cu textul:
„Decizia 2007/436/CE, Euratom”.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua intrării în vigoare a
Deciziei 2007/436/CE, Euratom.
Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 ianuarie 2009.
Pentru Consiliu
Președintele
A. VONDRA

