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BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 16 mars 2010
om fördelning av indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) för att fastställa den
bruttonationalinkomst (BNI) som ska användas för Europeiska unionens budget och dess egna
medel
(2010/196/EU, Euratom)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(3)

Det är lämpligt att använda de senaste statistiska begrep
pen för gemenskapens budget och dess egna resurser,
särskilt när det gäller att fastställa den BNI så som den
beräknas av kommissionen vid tillämpningen av ENS 95.
Fisim bör därför fördelas för att fastställa den BNI som
ska användas för unionens budget och dess egna medel.

(4)

I oktober 2008 hade alla EU:s 27 medlemsstater översänt
sina uppgifter, inbegripet uppgifter om fördelningen av
Fisim, i enlighet med den nya metoden. Bedömningen av
dessa uppgifter antydde att fördelningen av Fisim medför
en betydande skillnad i den mening som avses i
artikel 2.7 andra stycket i beslut 2007/436/EG, Euratom
då den ökar BNI med mer än 1 % i genomsnitt och, vid
en tillämpning av den metod som beskrivs i artikel 3 i
det beslutet, medför en förändring av de anslagstak som
anges i artikel 3.

(5)

Därför bör fördelningen av Fisim tillämpas för beslut
2007/436/EG, Euratom.

(6)

Det anses lämpligt att de åtföljande ändringarna tillämpas
från och med år 2010.

med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den
7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna
medel (1), särskilt artikel 2.7 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 448/98 av den
16 februari 1998 om komplettering och ändring av rå
dets förordning (EG) nr 2223/96 om fördelning av in
direkt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) inom
ramen för det europeiska national- och regionalräken
skapssystemet (ENS) (2) anges att rådet ska fatta beslut
om fördelning av Fisim för fastställandet av den brutto
nationalprodukt som ska användas för gemenskapens
budget och dess egna medel. Med verkan från och med
den 1 januari 2002 ersattes begreppet bruttonationalpro
dukt av begreppet bruttonationalinkomst (BNI), i enlighet
med artikel 2.7 första stycket i rådets beslut
2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om
systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

I artikel 2.7 andra stycket i beslut 2007/436/EG, Eura
tom anges att om ändringar av Europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet (ENS 95) medför betydande
skillnader i BNI så som den beräknas av kommissionen,
ska rådet besluta om huruvida dessa ändringar ska till
lämpas när det gäller detta beslut.

(1) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) EGT L 58, 27.2.1998, s. 1.
(3) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) ska fördelas
för att fastställa den bruttonationalinkomst som används för
unionens budget och dess egna medel.

Artikel 2
Fördelningen av Fisim enligt artikel 1 ska tillämpas för beslut
2007/436/EG, Euratom från och med den 1 januari 2010.
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Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2010.
På rådets vägnar
E. SALGADO

Ordförande

7.4.2010

