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I
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIA
NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 105/2009
z 26. januára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie
2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(3)

Holandsko a Švédsko budú podľa článku 2 ods. 5
druhého pododseku rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom
v období rokov 2007 – 2013 využívať hrubé zníženie
svojich príslušných príspevkov založených na hrubom
národnom dôchodku (HND), ktoré financujú všetky
členské štáty. V prípade následných zmien údajov
o HND nedôjde k žiadnemu následnému preskúmaniu
financovania tohto hrubého zníženia.

(4)

So zreteľom na skutočnosť, že v rozhodnutí
2007/436/ES, Euratom sa uvádza odkaz na HND
namiesto odkazu na hrubý národný produkt (HNP), je
vhodné prispôsobiť nariadenie Rady (ES, Euratom) č.
1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva
rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných
zdrojov spoločenstiev (4). V systéme vlastných zdrojov
Európskych spoločenstiev sa už nestanovujú finančné
príspevky založené na HNP, a preto už nie je potrebné
na ne odkazovať v nariadení (ES, Euratom) č.
1150/2000.

(5)

Na účely účinného vedenia účtov vlastných zdrojov
Komisie by sa mali zaviesť osobitné ustanovenia
s cieľom prispôsobiť prenos údajov a lehoty na predkla
danie výkazov súčasnej bankovej praxi.

(6)

V medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parla
mentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne
a riadnom finančnom hospodárení (5) sa od rozpočtu
na rok 2007 už nepočíta s osobitným mechanizmom
financovania pre rezervu na pôžičky a záruky za pôžičky
a rezervu na núdzovú pomoc. Rezerva na núdzovú
pomoc sa vkladá do rozpočtu ako predbežne vyčlenená
rezerva a rezerva na pôžičky a záruky za pôžičky sa
považuje za povinný výdavok všeobecného rozpočtu.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 279 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva
pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 183,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo
7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spolo
čenstiev (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (3),

keďže:

(1)

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí v Bruseli 15.
a 16. decembra 2005 vydala niekoľko záverov týkajúcich
sa systému vlastných zdrojov Spoločenstiev, ktoré viedli
k prijatiu rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom.

Podľa článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia
2007/436/ES, Euratom nie je žiadny rozdiel medzi
poľnohospodárskymi poplatkami a clami.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 (zatiaľ
neuverejnené v úradnom vestníku).
(3) Ú. v. EÚ C 192, 29.7.2008, s. 1.

(4) Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
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(7)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 by sa preto malo
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

So zreteľom na článok 11 rozhodnutia 2007/436/ES,
Euratom by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť
v ten istý deň ako uvedené rozhodnutie a uplatňovať by
sa malo od 1. januára 2007,
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štvrtého roku nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom
roku. Sprievodné doklady, ktoré sa týkajú zdrojov z DPH,
sa uchovávajú rovnaké obdobie.“;
5. článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 sa týmto mení a dopĺňa
takto:
1. v názve sa výraz „rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom
o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev“ nahrádza takto:
„rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných
zdrojov Európskych spoločenstiev“;
2. článok 1 sa nahrádza takto:
„Článok 1
Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev uvedené
v rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (*), ďalej len „vlastné
zdroje“, sa sprístupňujú Komisii a kontrolujú tak, ako sa
stanovuje v tomto nariadení, bez toho, aby bolo dotknuté
nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 (**), nariadenie (ES,
Euratom) č. 1287/2003 (***) a smernica 89/130/EHS,
Euratom (****).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(**) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89
z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách
o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane
z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).
(***) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003
z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného
dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 181,
19.7.2003, s. 1).
(****) Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26.“;
3. v článku 2 ods. 1 sa výraz „článku 2 ods. 1 písm. a) a b)
rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom“ nahrádza takto:
„článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2007/436/ES,
Euratom“;
4. v článku 3 sa druhý odsek nahrádza takto:
„Sprievodné doklady, ktoré sa týkajú štatistických postupov
a základov uvedených v článku 3 nariadenia (ES, Euratom)
č. 1287/2003, členské štáty uchovávajú do 30. septembra

Sadzba uvedená v článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia
2007/436/ES, Euratom, ktorá sa stanoví v rámci rozpočto
vého postupu, sa vypočíta ako percento zo sumy odhado
vaného hrubého národného dôchodku (ďalej len ‚HND‘)
členských štátov tak, aby plne pokrývala tú časť rozpočtu,
ktorá nie je financovaná z príjmov uvedených v článku 2
ods. 1 písm. a) a b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom,
z finančných príspevkov na doplnkové programy výskumu
a technologického rozvoja a ostatných príjmov.
Táto sadzba sa v rozpočte vyjadrí číslom s takým počtom
desatinných miest, ktorý je potrebný na úplné rozdelenie
zdrojov založených na HND medzi členské štáty.“;
6. v článku 6 ods. 3 sa písmeno c) nahrádza takto:
„c) Zdroje z DPH a dodatočné zdroje, berúc do úvahy
účinok korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu
z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a účinok hrubého
zníženia poskytnutého Holandsku a Švédsku na tieto
zdroje, sa však zapisujú do účtovných záznamov
uvedených v písmene a) takto:
— dvanástina uvedená v článku 10 ods. 3 sa zapíše
v prvý pracovný deň každého mesiaca,
— zostatky uvedené v článku 10 ods. 4 a 6 a úpravy
uvedené v článku 10 ods. 5 a 7 sa zapisujú ročne,
s výnimkou konkrétnych úprav uvedených v článku
10 ods. 5 prvej zarážke, ktoré sa do účtovných
záznamov zapisujú v prvý pracovný deň mesiaca
nasledujúceho po uzavretí dohody medzi
príslušným členským štátom a Komisiou.“;
7. článok 9 ods. 1a sa nahrádza takto:
„1a. Členské štáty alebo nimi vymenované orgány zašlú
Komisii elektronickými prostriedkami:
a) v pracovný deň, v ktorý boli vlastné zdroje pripísané na
účet Komisie, výpis z účtu alebo oznámenie o zúčtovaní
v prospech účtu preukazujúce vloženie vlastných
zdrojov;
b) bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), najneskôr na
druhý pracovný deň od pripísania na účet výpis z účtu
preukazujúci vloženie vlastných zdrojov.“;
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8. článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10
1.
Po odpočítaní nákladov na výber v súlade článkom 2
ods. 3 a článkom 10 ods. 3 rozhodnutia 2007/436/ES,
Euratom sa vklad vlastných zdrojov uvedených v článku
2 ods. 1 písm. a) daného rozhodnutia vykoná najneskôr
v prvý pracovný deň nasledujúci po 19. dni druhého
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok vznikol,
v súlade s článkom 2 tohto nariadenia.

Avšak pre nároky uvedené v samostatných účtovných
záznamoch podľa článku 6 ods. 3 písm. b) tohto nariade
nia sa vklad musí vykonať najneskôr v prvý pracovný deň
nasledujúci po 19. dni druhého mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom boli nároky nahradené.

2.
Ak je to potrebné, Komisia môže vyzvať členské štáty,
aby vložili zdroje, s výnimkou zdrojov z DPH
a dodatočných zdrojov, na príslušný účet jeden mesiac
vopred na základe informácií, ktoré majú k dispozícii
k 15. dňu daného mesiaca.

Každý uskutočnený preddavkový vklad sa upraví
v nasledujúcom mesiaci pri vykonaní vkladu uvedeného
v odseku 1. Táto úprava pozostáva z vykonania vkladu –
negatívnej položky, ktorého čiastka sa rovná čiastke vyko
naného preddavkového vkladu.

3.
Zdroje z DPH a dodatočné zdroje, berúc do úvahy
účinok korekcie poskytnutej Spojenému kráľovstvu
z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a účinok hrubého
zníženia poskytnutého Holandsku a Švédsku na tieto
zdroje, sa pripisujú v prvý pracovný deň každého mesiaca,
pričom jednotlivé čiastky predstavujú jednu dvanástinu
príslušných celkových čiastok rozpočtu, prevedenú do
jednotlivých národných mien za použitia výmenných
kurzov platných v posledný deň vyhlásenia kurzov kalen
dárneho roka, ktorý predchádza danému rozpočtovému
roku, ako boli uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európ
skej únie.

Pre špecifické potreby platby výdavkov EPZF v súlade
s nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra
2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov
priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej
politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory
pre poľnohospodárov (*), a v závislosti od stavu finančnej
hotovosti Spoločenstva môže Komisia vyzvať členské štáty,
aby v prvom štvrťroku rozpočtového roka vložili dvanástinu alebo časť dvanástiny čiastok rozpočtu pre zdroje
z DPH a/alebo dodatočné zdroje na príslušný účet jeden
alebo dva mesiace vopred, berúc do úvahy účinok korekcie
poskytnutej Spojenému kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej
nerovnováhy a účinok hrubého zníženia poskytnutého
Holandsku a Švédsku na tieto zdroje.
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Po prvom štvrťroku nesmie požadovaný mesačný vklad
presiahnuť jednu dvanástinu zdrojov založených na DPH
a HND, pričom zostáva v medziach čiastok vložených do
rozpočtu na daný účel.

Komisia túto skutočnosť oznámi členským štátom vopred,
najneskôr dva týždne pred požadovaným vkladom.

Na tieto preddavkové vklady sa vzťahuje ôsmy pododsek
týkajúci sa čiastky, ktorá sa má vložiť v januári každého
roka, a deviaty pododsek uplatňovaný v prípade, že
rozpočet nebol s konečnou platnosťou prijatý pred
začiatkom príslušného rozpočtového roka.

Každá zmena jednotnej sadzby zdrojov z DPH, sadzby
dodatočných zdrojov, korekcie poskytnutej Spojenému
kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej nerovnováhy a v jej
financovaní uvedenej v článkoch 4 a 5 rozhodnutia
2007/436/ES, Euratom a vo financovaní hrubého zníženia
poskytnutého Holandsku a Švédsku vyžaduje konečné
prijatie opravného rozpočtu a vedie k úpravám dvanástin,
ktoré boli vložené od začiatku rozpočtového roka.

Takéto opätovné úpravy sa vykonajú pri prvom vklade po
konečnom prijatí opravného rozpočtu, ak sa tento prijme
pred 16. dňom mesiaca. Inak sa vykonajú pri druhom
vklade po konečnom prijatí. Odchylne od článku 8 naria
denia o rozpočtových pravidlách sa tieto opätovné úpravy
zaúčtujú vzhľadom na rozpočtový rok príslušného oprav
ného rozpočtu.

Výpočet dvanástin pre január každého rozpočtového roka
je založený na čiastkach stanovených v návrhu rozpočtu
uvedenom v článku 272 ods. 3 Zmluvy o ES a článku
177 ods. 3 Zmluvy o ESAE a prepočítaný na národné
meny podľa výmenných kurzov platných v prvý deň vyhlá
senia kurzov po 15. decembri kalendárneho roka, ktorý
predchádza rozpočtovému roku; úprava sa vykoná spolu
s vkladom na nasledujúci mesiac.

Ak rozpočet nebol s konečnou platnosťou prijatý pred
začiatkom rozpočtového roka, členské štáty vložia v prvý
pracovný deň každého mesiaca, vrátane januára, na
príslušné účty jednu dvanástinu čiastky zdrojov z DPH
a dodatočných zdrojov, berúc do úvahy účinok korekcie
poskytnutej Spojenému kráľovstvu z dôvodu rozpočtovej
nerovnováhy a účinok hrubého zníženia poskytnutého
Holandsku a Švédsku na tieto zdroje v poslednom rozpočte
prijatom s konečnou platnosťou; úprava sa vykoná v prvý
deň splatnosti po konečnom prijatí rozpočtu, ak sa tento
prijme pred 16. dňom mesiaca. Inak sa úprava vykoná
v druhý deň splatnosti po konečnom prijatí rozpočtu.
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4.
Každý členský štát sa na základe ročného výkazu
o základe zdrojov z DPH, ktorý je ustanovený v článku 7
ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89, zaťaží
čiastkou vypočítanou na základe informácií uvedených
v danom výkaze uplatnením jednotnej sadzby prijatej pre
predchádzajúci rozpočtový rok a v jeho prospech sa pripíše
12 platieb zaplatených počas daného rozpočtového roka.
Základ zdrojov DPH každého členského štátu, na ktorý sa
uplatňuje uvedená sadzba, však nesmie prekročiť percentu
álnu hodnotu jeho HND stanovenú v článku 2 ods. 1 písm.
b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom, ako sa uvádza
v prvej vete odseku 7 uvedeného článku. Komisia vypočíta
zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli
vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia
v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

5.
Akékoľvek opravy základu zdrojov z DPH podľa
článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89
majú pre každý dotknutý členský štát, ktorého základ pri
zohľadnení týchto opráv neprekračuje percentuálne
hodnoty stanovené v článku 2 ods. 1 písm. b) a v článku
10 ods. 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom, za následok
tieto úpravy zostatku uvedeného v odseku 4 tohto článku:

— opravy podľa článku 9 ods. 1 prvého pododseku naria
denia (EHS, Euratom) č. 1553/89 vykonané do 31. júla
majú za následok všeobecnú úpravu čiastky, ktorá sa
má vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto
nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december
toho istého roka. Konkrétnu upravenú čiastku však
možno po dohode príslušného členského štátu
a Komisie vložiť na uvedený účet pred týmto dátumom,

— ak majú opatrenia, ktoré Komisia prijme podľa článku 9
ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EHS, Euratom) č.
1553/89 s cieľom opravy základu, za následok úpravu
vkladov na účte uvedenom v článku 9 ods. 1 tohto
nariadenia, takáto úprava sa vykoná v deň stanovený
Komisiou v súlade s uvedenými opatreniami.

Zmeny HND uvedené v odseku 7 tohto článku majú taktiež
za následok úpravu zostatku každého členského štátu,
ktorého základ, prihliadajúc na uvedené opravy, je limito
vaný percentuálnymi hodnotami stanovenými v článku 2
ods. 1 písm. b) a v článku 10 ods. 2 rozhodnutia
2007/436/ES, Euratom.

Komisia včas oznámi tieto úpravy čiastok členským štátom,
aby ich mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1
v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.
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Konkrétnu upravenú čiastku však možno po dohode
príslušného členského štátu a Komisie vložiť na uvedený
účet kedykoľvek.

6.
Na základe údajov o súhrnnom HND v trhových
cenách a jeho zložkách z predchádzajúceho roka poskyt
nutých členskými štátmi v súlade s článkom 2 ods. 2 na
riadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa každý členský štát
zaťaží čiastkou vypočítanou uplatnením sadzby prijatej pre
predchádzajúci rozpočtový rok na HND a v jeho prospech
sa pripíšu platby uskutočnené počas predchádzajúceho
rozpočtového roka. Komisia vypočíta zostatok a včas ho
oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet
uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý
pracovný deň mesiaca december toho istého roka.

7.
Akékoľvek zmeny HND z predchádzajúcich rozpoč
tových rokov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES,
Euratom) č. 1287/2003 podľa jeho článku 5 majú pre
každý príslušný členský štát za následok úpravu zostatku
stanoveného podľa odseku 6 tohto článku. Táto úprava sa
vykoná spôsobom ustanoveným v prvom pododseku
odseku 5 tohto článku. Komisia včas oznámi tieto upravené
čiastky členským štátom, aby ich mohli vložiť na účet
uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý
pracovný deň mesiaca december toho istého roka. Po 30.
septembri štvrtého roka nasledujúceho po príslušnom
rozpočtovom roku sa na akékoľvek zmeny HND viac
neprihliada, s výnimkou prípadov oznámených v tejto
lehote Komisiou alebo príslušným členským štátom.

8.
Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú
zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom sú vykonané.

9.
Hrubé zníženie poskytované Holandsku a Švédsku
financujú všetky členské štáty. V prípade následných
úprav číselných údajov o HND nedôjde k žiadnemu násled
nému preskúmaniu financovania tohto hrubého zníženia.

10.
V súlade s článkom 2 ods. 7 rozhodnutia
2007/436/ES, Euratom, na účely uplatňovania uvedeného
rozhodnutia ‚HND‘ znamená HND pre daný rok v trhových
cenách tak, ako je vymedzený v nariadení (ES, Euratom) č.
1287/2003, s výnimkou rokov pred rokom 2002,
v prípade ktorých je referenčnou hodnotou pre výpočet
dodatočných zdrojov aj naďalej HNP v trhových cenách
tak, ako je vymedzený v smernici 89/130/EHS, Euratom.
___________
(*) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.“;
9. v článku 10a sa odkazy na „HNP“ nahrádzajú takto:
„HND“;
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10. článok 11 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4.
Na úhradu úrokov uvedených v odseku 1 sa prime
rane uplatňuje článok 9 ods. 1a a 2.“;
11. článok 12 ods. 5 sa mení a dopĺňa takto:
a) prvá veta sa nahrádza takto:
„Členské štáty alebo orgány nimi vymenované realizujú
platobné príkazy Komisie na základe pokynov Komisie
a najneskôr do troch pracovných dní od ich prijatia.“
b) dopĺňa sa tento pododsek:
„Členské štáty alebo orgány nimi vymenované zasielajú
Komisii elektronickými prostriedkami a najneskôr na
druhý pracovný deň po ukončení každej transakcie
výpis z účtu preukazujúci príslušné pohyby.“;
12. v názve hlavy VI sa výraz „rozhodnutia 2000/597/ES,
Euratom“ nahrádza takto:
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14. v článku 16 sa odkaz na „článok 10 ods. 4 až 8“ nahrádza
takto:
„článok 10 ods. 4 až 7“;
15. článok 18 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:
„1.
Členské štáty vykonávajú kontroly a vyšetrovania,
ktoré sa týkajú vzniku a sprístupňovania vlastných
zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhod
nutia 2007/436/ES, Euratom.“;
b) odsek 4 písm. c) sa nahrádza takto:
„c) kontrolných opatrení vykonaných v súlade s článkom
279 ods. 1 písm. b) Zmluvy o ES a článkom 183
ods. 1 písm. b) Zmluvy o ESAE.“;
16. v článku 19 sa odkaz na „HNP“ nahrádza takto:
„HND“.

„rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom“;
13. v článku 15 úvodnej vete sa výraz „rozhodnutia
2000/597/ES, Euratom“ nahrádza takto:
„rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom“;

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účin
nosti rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom.
Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 26. januára 2009
Za Radu
predseda
A. VONDRA

