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I
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)

UREDBE
UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 105/2009
z dne 26. januarja 2009
o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2000/597/ES, Euratom o
sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(3)

V skladu z drugim pododstavkom člena 2(5) Sklepa
2007/436/ES, Euratom se za obdobje 2007–2013 Nizo
zemski in Švedski odobri bruto znižanje njunih
prispevkov na osnovi bruto nacionalnega dohodka
(BND), to bruto znižanje pa financirajo vse države
članice. Zaradi naknadne spremembe podatkov o BND
se financiranje tega bruto znižanja naknadno ne spre
meni.

(4)

Ob upoštevanju dejstva, da se Sklep 2007/436/ES,
Euratom namesto na bruto nacionalni proizvod (BNP)
sklicuje na BND, je primerno Uredbo Sveta (ES, Euratom)
št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa
št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev
Skupnosti (4) ustrezno prilagoditi. Sistem virov lastnih
sredstev Evropskih skupnosti ne predvideva več finančnih
prispevkov na osnovi BNP, zato v Uredbi (ES, Euratom)
št. 1150/2000 ni več potrebe po sklicevanju nanje.

(5)

Da bi se računi Komisije za lastna sredstva vodili učin
kovito, bi bilo potrebno določiti posebne določbe za
uskladitev prenosa podatkov in rokov za poročanje s
sedanjo bančno prakso.

(6)

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parla
mentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini
in dobrem finančnem poslovodenju (5), ki se uporablja
od proračuna za leto 2007, ne predvideva več posebnega
mehanizma za financiranje rezerve za posojila in za
jamstva za posojila ter rezerve za pomoč za nujne
primere. Rezerva za pomoč za nujne primere je vključena
v proračun kot rezervacija, rezerva za posojila in za
jamstva za posojila pa se obravnava kot del obveznih
odhodkov splošnega proračuna.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 279(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za
atomsko energijo in zlasti člena 183 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne
7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (1)
in zlasti člena 8(2) Sklepa,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je v Bruslju 15. in 16. decembra 2005 izdal
več sklepov o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti,
kar je privedlo do sprejetja Sklepa 2007/436/ES,
Euratom.

(2)

Na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom ni
razlikovanja med kmetijskimi in carinskimi dajatvami.

(1) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(2) Mnenje z dne 21. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(3) UL C 192, 29.7.2008, str. 1.

(4) UL L 130, 31.5.2000, str. 1.
(5) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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(7)

Uredbo (ES, Euratom) št. 1150/2000 bi bilo zato treba
ustrezno spremeniti.

(8)

Ob upoštevanju člena 11 Sklepa 2007/436/ES, Euratom
bi morala ta uredba začeti veljati isti dan kot navedeni
sklep in bi se morala uporabljati od 1. januarja 2007 –
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finančnem letu. Dokazila v zvezi z osnovo za DDV-vir se
hranijo enako dolgo“;

5. člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000 se spremeni:
1. v naslovu se besedilo „Sklepa 2000/597/ES, Euratom o
sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti“ nadomesti z bese
dilom:
„Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih
sredstev Evropskih skupnosti“;
2. člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 1
Lastna sredstva Evropskih skupnosti, predvidena v Sklepu
2007/436/ES, Euratom (*), v nadaljnjem besedilu ‚lastna
sredstva‘, se dajo na razpolago Komisiji in preverjajo,
kakor je določeno v tej uredbi, kar pa ne vpliva na Uredbo
(EGS, Euratom) št. 1553/89 (**) Uredbo (ES, Euratom) št.
1287/2003 (***) in Direktivo 89/130/EGS, Euratom (****).
___________
(*) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(**) Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne
29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja
lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano
vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).
(***) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne
15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega
dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL
L 181, 19.7.2003, str. 1.)
(****) UL L 49, 21.2.1989, str. 26.“;
3. v členu 2(1) se besedilo „člena 2(1)(a) in (b) Sklepa
2000/597/ES, Euratom“ nadomesti z besedilom:
„člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom“;
4. v členu 3 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:
„Države članice dokazila v zvezi s statističnimi postopki in
osnovami iz člena 3 Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003
hranijo do 30. septembra četrtega leta po zadevnem

Stopnja iz člena 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, ki se
določi v proračunskem postopku, se izračuna kot odstotek
vsote napovedi bruto nacionalnih dohodkov (v nadaljnjem
besedilu ‚BND‘) držav članic tako, da v celoti pokrije tisti
del proračuna, ki se ne financira iz prihodkov iz člena
2(1)(a) in (b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, iz finančnih
prispevkov za dodatne programe za raziskave in tehnološki
razvoj ter iz drugih prihodkov.

Ta stopnja je v proračunu izražena s številko, ki ima toliko
decimalnih mest, kolikor je potrebno, da se sredstva na
osnovi BND v celoti razdelijo po državah članicah.“;
6. v členu 6(3) se točka (c) nadomesti z naslednjim:
„(c) Sredstva iz DDV-vira in sredstva iz dodatnega vira se
ob upoštevanju vpliva, ki ga imata nanje popravek,
odobren Združenemu kraljestvu za proračunska nerav
novesja, ter bruto znižanje, odobreno Nizozemski in
Švedski, knjižijo na račune iz točke (a) na naslednji
način:

— dvanajstina iz člena 10(3) se knjiži prvi delovni dan
vsakega meseca,

— razlike iz člena 10(4) in (6) ter popravki iz člena
10(5) in (7) se knjižijo letno, razen posebnih
popravkov iz prve alinee člena 10(5), ki se knjižijo
na račune prvi delovni dan v mesecu, ki sledi dogo
voru med zadevno državo članico in Komisijo.“;
7. člen 9(1a) se nadomesti z naslednjim:
„1a. Države članice ali organi, ki jih države članice poob
lastijo, pošljejo Komisiji v elektronski obliki:

(a) na delovni dan, ko so lastna sredstva knjižena na račun
Komisije, izpisek stanja na računu ali potrdilo o
vknjižbi sredstev, iz katerega je razvidno knjiženje teh
lastnih sredstev;

(b) brez poseganja v točko (a) in najpozneje drugi delovni
dan po knjiženju lastnih sredstev na račun izpisek
stanja na računu, iz katerega je razvidno knjiženje teh
lastnih sredstev.“;
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8. člen 10 se nadomesti z naslednjim:
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Po prvem četrtletju zahtevane mesečne vknjižbe ne smejo
presegati ene dvanajstine sredstev iz DDV-vira ali sredstev
na osnovi BND, hkrati pa morajo ostati v mejah zneskov,
ki so v ta namen predvideni v proračunu.

„Člen 10
1.
Ko se odštejejo stroški zbiranja v skladu s členom
2(3) in členom 10(3) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, se
lastna sredstva iz člena 2(1)(a) navedenega sklepa vknjižijo
najpozneje prvi delovni dan po 19. dnevu drugega meseca,
ki sledi mesecu, v katerem je bila določena pravica do njih
v skladu s členom 2 te uredbe.

Pravice, ki se prikazujejo na posebnih računih na podlagi
člena 6(3)(b) te uredbe, pa se vknjižijo najpozneje prvi
delovni dan po 19. dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu,
v katerem so bile pravice izterjane.

2.
Po potrebi lahko Komisija pozove države članice, da
na podlagi podatkov, ki jih imajo 15. dan istega meseca,
sredstva, razen sredstev iz DDV-vira in sredstev iz dodat
nega vira, vknjižijo en mesec prej.

Vsaka taka vnaprejšnja vknjižba se uskladi naslednji mesec
pri knjiženju zneskov iz odstavka 1. Ta uskladitev pomeni
knjiženje negativnega zneska v višini, ki je bila knjižena en
mesec prej.

3.
Sredstva iz DDV-vira in sredstva iz dodatnega vira se
ob upoštevanju vpliva, ki ga imata nanje popravek prora
čunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter
bruto znižanje, odobreno Nizozemski in Švedski, knjižijo v
dobro prvi delovni dan vsakega meseca v višini, ki pomeni
eno dvanajstino ustreznih skupnih zneskov v proračunu,
preračunanih v nacionalne valute po zadnjem veljavnem
menjalnem tečaju v koledarskem letu pred zadevnim prora
čunskim letom, objavljenem v seriji C Uradnega lista
Evropske unije.

Komisija lahko za posebne potrebe plačevanja izdatkov
EKJS v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 dne
29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme nepo
srednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (*) in odvisno od
stanja kratkoročnih likvidnih sredstev Skupnosti pozove
države članice, da v prvem četrtletju finančnega leta en
mesec ali dva prej knjižijo dvanajstino ali del dvanajstine
zneskov v proračunu iz sredstev na osnovi DDV in/ali
sredstev iz dodatnega vira ob upoštevanju vpliva, ki ga
imata nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren
Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanje, odobreno Nizo
zemski in Švedski.

Komisija o tem obvesti države članice vnaprej, najpozneje
dva tedna pred zahtevanim knjiženjem.

Za te vnaprejšnje vknjižbe se uporablja osmi pododstavek,
ki se nanaša na znesek, ki se knjiži vsako leto januarja,
oziroma deveti pododstavek, če proračun pred začetkom
finančnega leta še ni dokončno sprejet.

Za vsako spremembo enotne stopnje sredstev na osnovi
DDV, stopnje sredstev iz dodatnega vira ter popravka
proračunskih neravnovesij, odobrenega Združenemu kralje
stvu, in financiranja tega popravka iz členov 4 in 5 Sklepa
2007/436/ES, Euratom ter financiranja bruto znižanja,
odobrenega Nizozemski in Švedski, je potrebno dokončno
sprejetje spremembe proračuna in zaradi vsake take spre
membe se popravijo dvanajstine, knjižene od začetka
finančnega leta.

Ti popravki se izvedejo pri prvem knjiženju po dokončnem
sprejetju spremembe proračuna, če je ta sprejet pred 16.
dnem v mesecu. V nasprotnem primeru se izvedejo pri
drugem knjiženju po dokončnem sprejetju spremembe
proračuna. Z odstopanjem od člena 8 finančne uredbe se
ti popravki knjižijo v poslovnih knjigah za finančno leto,
na katerega se nanaša zadevna sprememba proračuna.

Izračun dvanajstin za januar vsakega finančnega leta temelji
na zneskih iz predloga proračuna iz člena 272(3) Pogodbe
ES in člena 177(3) Pogodbe ESAE, preračunanih v nacio
nalne valute po prvem veljavnem menjalnem tečaju po 15.
decembru koledarskega leta pred zadevnim proračunskim
letom; popravek se izvede z vknjižbo za naslednji mesec.

Če do začetka finančnega leta proračun še ni dokončno
sprejet, države članice prvi delovni dan vsakega meseca,
vključno z januarjem, knjižijo eno dvanajstino zneska sred
stev na osnovi DDV in sredstev iz dodatnega vira ob
upoštevanju vpliva, ki ga imata nanje popravek proračun
skih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter
bruto znižanje, odobreno Nizozemski in Švedski, iz
zadnjega sprejetega proračuna; popravek se izvede na prvi
datum knjiženja po dokončnem sprejetju proračuna, če je
ta sprejet pred 16. dnem v mesecu. V nasprotnem primeru
se popravek izvede na drugi datum knjiženja po
dokončnem sprejetju proračuna.
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4.
Vsaki državi članici se na podlagi letnega poročila o
osnovi za sredstva iz DDV-vira iz člena 7(1) Uredbe (EGS,
Euratom) št. 1553/89 knjiži v breme znesek, izračunan na
podlagi podatkov iz omenjenega poročila z upoštevanjem
enotne stopnje, sprejete za preteklo finančno leto, v dobro
pa 12 plačil, izvršenih v navedenem finančnem letu. Vendar
pa osnova za sredstva iz DDV-vira posamezne države
članice, pri kateri se upošteva zgoraj navedena stopnja, ne
sme presegati odstotka njenega BND, določenega v členu
2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, pri čemer se
uporablja opredelitev BND iz prvega stavka odstavka 7
navedenega člena. Komisija izračuna razliko in pravočasno
obvesti države članice, da jo lahko knjižijo na račun iz
člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta.

5.
Ob vsaki spremembi osnove za sredstva iz DDV-vira
iz člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 vsaka
zadevna država članica, katere osnova ob upoštevanju teh
popravkov ne presega odstotkov, določenih v členu 2(1)(b)
in členu 10(2) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, popravi
razliko iz odstavka 4 tega člena na naslednji način:

— popravki po prvem pododstavku člena 9(1) Uredbe
(EGS, Euratom) št. 1553/89, izvedeni do 31. julija, so
podlaga za splošni popravek, ki se knjiži na račun iz
člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan v decembru istega
leta. Vendar pa se lahko poseben popravek knjiži pred
tem datumom, če se tako dogovorita zadevna država
članica in Komisija,

— kadar je zaradi ukrepov za popravek osnove, ki jih
sprejme Komisija v skladu z drugim pododstavkom
člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, treba
popraviti vknjižbe na računu iz člena 9(1) te uredbe,
se popravek knjiži na datum, ki ga določi Komisija v
skladu z omenjenimi ukrepi.

Prav tako se razlika popravi zaradi sprememb BND iz
odstavka 7 tega člena, in sicer za vsako državo članico,
katere osnova je ob upoštevanju teh popravkov omejena
navzgor z odstotki, določenimi v členu 2(1)(b) in členu
10(2) Sklepa 2007/436/ES, Euratom.
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Posebni popravek pa se lahko knjiži kadar koli, če se tako
dogovorita zadevna država članica in Komisija.

6.
Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih
cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih
pošljejo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe
(ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici knjiži
v breme znesek, izračunan na podlagi BND z upoštevanjem
stopnje, sprejete za preteklo finančno leto, v dobro pa se ji
knjižijo plačila, izvršena v navedenem preteklem finančnem
letu. Komisija izračuna razliko in pravočasno obvesti države
članice, da jo lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe
prvi delovni dan decembra istega leta.

7.
Ob vsaki spremembi BND iz preteklih finančnih let v
skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003
ob upoštevanju člena 5 Uredbe vsaka zadevna država
članica popravi razliko, določeno v skladu z odstavkom 6
tega člena. Ta popravek se določi na način, ki je določen v
prvem pododstavku odstavka 5 tega člena. Komisija države
članice obvesti o teh popravkih, da jih lahko knjižijo na
račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra
istega leta. Po 30. septembru četrtega leta po danem
finančnem letu sprememb BNP ni več mogoče upoštevati,
razen v točkah, ki jih je v tem roku sporočila bodisi Komi
sija bodisi država članica.

8.
Postopki iz odstavkov 4 do 7 pomenijo spremembo
prihodkov za finančno leto, v katerem se izvedejo.

9.
Bruto znižanje, odobreno Nizozemski in Švedski,
financirajo vse države članice. Zaradi naknadne spremembe
podatkov o BND se financiranje tega bruto znižanja
naknadno ne spremeni.

10.
V skladu s členom 2(7) Sklepa 2007/436/ES,
Euratom za namene uporabe navedenega sklepa ‚BND‘
pomeni BND za tekoče leto po tržnih cenah, kakor je
opredeljen v Uredbi (ES, Euratom) št. 1287/2003, razen
za leta pred letom 2002, za katera se za izračun sredstev
iz dodatnega vira še naprej uporablja BNP po tržnih cenah,
kakor je opredeljen v Direktivi 89/130/EGS, Euratom.

___________
(*) UL L 270, 21.10.2003, str. 1.“;
9. v členu 10a se sklici na „BNP“ nadomestijo s sklici na:

Komisija pravočasno obvesti države članice o teh
popravkih, da jih lahko knjižijo na račun iz člena 9(1)
prvi delovni dan decembra istega leta.

„BND“;
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14. v členu 16 se sklic na „člena 10(4) do (8)“ nadomesti s
sklicem na:

10. člen 11(4) se nadomesti z naslednjim:
„4.
Za plačilo obresti iz odstavka 1 se smiselno
uporablja člen 9(1a) in (2).“;
11. člen 12(5) se spremeni:

„člena 10(4) do (7)“;
15. člen 18 se spremeni:

(a) prvi stavek nadomesti z naslednjim:

(a) prvi stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„Države članice ali organi, ki jih države članice poobla
stijo, izvršijo plačilne naloge Komisije po navodilih
Komisije najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu.“;

„1.
Države članice izvajajo preverjanja in preiskave v
zvezi z določanjem pravic in dajanjem lastnih sredstev
iz člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom“;

(b) doda se naslednji pododstavek:
(b) odstavek 4(c) se nadomesti z naslednjim:
„Države članice ali organi, ki jih države članice poobla
stijo, pošljejo Komisiji v elektronski obliki najpozneje
drugi delovni dan po zaključku posamezne transakcije
izpisek stanja na računu, iz katerega je razviden s transakcijo povezan pretok.“;

„(c) inšpekcijski nadzor v skladu s členom 279(1)(b)
Pogodbe ES in členom 183(1)(b) Pogodbe ESAE.“;
16. v členu 19 se sklic na „BNP“ nadomesti s sklicem na:

12. v samem naslovu naslova VI se besedilo „Sklepa
2000/597/ES, Euratom“ nadomesti z besedilom:

„BND“.

„Sklepa 2007/436/ES, Euratom“;
13. v uvodnem stavku člena 15 se besedilo
2000/597/ES, Euratom“ nadomesti z besedilom:
„Sklepa 2007/436/ES, Euratom“;

Člen 2
„Sklepa

Ta uredba začne veljati na dan začetka veljavnosti Sklepa
2007/436/ES, Euratom.
Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2009
Za Svet
Predsednik
A. VONDRA

