
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu 
dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów 

własnych 

(2010/196/UE, Euratom) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 
7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych 
Wspólnot Europejskich ( 1 ), w szczególności jej art. 2 ust. 7 
akapit drugi, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 448/98 
z dnia 16 lutego 1998 r. uzupełniającego i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do 
sposobu podziału usług pośrednictwa finansowego 
mierzonych pośrednio (FISIM) w ramach europejskiego 
systemu rachunków narodowych i regionalnych (ESA) ( 2 ) 
stanowi, że Rada przyjmuje decyzję w sprawie FISIM 
przy ustalaniu produktu narodowego brutto do celów 
budżetu Wspólnoty i jej zasobów własnych. Ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2002 r. pojęcie produktu narodowego 
brutto zostało zastąpione pojęciem dochodu narodowego 
brutto (DNB), zgodnie z art. 2 ust. 7 akapit pierwszy 
decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 
29 września 2000 r. w sprawie systemu środków włas
nych Wspólnot Europejskich ( 3 ). 

(2) Artykuł 2 ust. 7 akapit drugi decyzji 2007/436/WE, 
Euratom stanowi, że w przypadku gdy modyfikacje 
w europejskim systemie rachunków narodowych 
i regionalnych (ESA 95) spowodują istotne zmiany wyso
kości DNB podanego przez Komisję, Rada decyduje, czy 
modyfikacje te mają zastosowanie do celów tej decyzji. 

(3) Właściwe jest wykorzystanie najnowszych pojęć staty
stycznych do celów budżetu Unii i jej zasobów własnych, 
w szczególności jeśli chodzi o określanie DNB zgodnie 
z ustaleniami Komisji przy stosowaniu ESA 95. Należy 
zatem dokonywać podziału usług FISIM przy ustalaniu 
DNB do celów budżetu Unii i jej zasobów własnych. 

(4) Do października 2008 roku wszystkie 27 państw człon
kowskich UE przekazało swoje dane uwzględniające 
podział usług FISIM, zgodnie z nową metodyką. 
W ocenie tych danych wskazano, że podział usług 
FISIM powoduje znaczącą zmianę w rozumieniu art. 2 
ust. 7 akapit drugi decyzji 2007/436/WE, Euratom, 
ponieważ oznacza wzrost DNB średnio o ponad 1 % 
oraz oznacza – przy zastosowaniu metody określonej 
w art. 3 tej decyzji – zmianę pułapów ustalonych 
w art. 3. 

(5) Należy zatem stosować podział usług FISIM do celów 
decyzji (WE) nr 2007/436/WE, Euratom. 

(6) Należy zatem dopilnować, by zmiany te były stosowane 
od roku budżetowego 2010, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM) 
powinny być dzielone przy ustalaniu dochodu narodowego 
brutto do celów budżetu Unii i jej zasobów własnych. 

Artykuł 2 

Podział FISIM zgodnie z art. 1 ma zastosowanie do celów 
decyzji 2007/436/WE, Euratom od dnia 1 stycznia 2010 r.
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( 1 ) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. 
( 2 ) Dz.U. L 58 z 27.2.1998, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2010 r. 

W imieniu Rady 

E. SALGADO 
Przewodniczący
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