
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) NR 1377/2014 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, 
Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 322 ust. 2, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Na mocy art. 10 ust. 4–8 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 (2) Komisja oblicza dostosowania 
zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 
2007/436/WE, Euratom (3), (zwane dalej „zasobami VAT”) oraz zasobów opartych na dochodzie narodowym 
brutto (DNB), o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) tej decyzji (zwane dalej „zasobami dodatkowymi”), i podać je 
do wiadomości państw członkowskich w czasie umożliwiającym im wpisanie tych dostosowań na rachunku 
Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu robo
czym grudnia. 

(2) W wyjątkowych okolicznościach dostosowania te mogą przekładać się na bardzo wysokie kwoty, które mogą zna
cznie przekraczać, w przypadku niektórych państw członkowskich, dwie miesięczne dwunaste części do udostęp
nienia jako środki z tytułu VAT oraz środki dodatkowe, a ogółem, w odniesieniu do wszystkich państw członkow
skich, połowę łącznych miesięcznych dwunastych części. 

(3) Dla niektórych państw członkowskich obowiązek udostępnienia tak wysokich kwot może stanowić duże obcią
żenie finansowe, które może powodować poważne utrudnienie fiskalne dla tych państw członkowskich, szcze
gólnie pod koniec roku. 

(4)  Dlatego też państwa członkowskie powinny mieć możliwość zwrócenia się o odroczenie udostępnienia tych kwot 
do pierwszego dnia roboczego września następnego roku przy spełnieniu określonych warunków. 

(5)  Bez uszczerbku dla istniejącego obowiązku udostępnienia żądanych kwot na rachunku Komisji, każde państwo 
członkowskie, które zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, powinno z dużym wyprzedzeniem w stosunku do 
pierwszego dnia roboczego grudnia przesłać Komisji wniosek określający termin lub terminy udostępnienia kwot 
wynikających z dostosowań, aby umożliwić efektywne zarządzanie potrzebami gotówkowymi Unii. Wszelkie 
opóźnienie w udostępnieniu tych kwot wynikających z dostosowań w terminie lub terminach podanych Komisji 
powinno powodować naliczenie odsetek na warunkach określonych w art. 11 rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 1150/2000. 

(6)  Kwoty, które w wyniku dostosowań mają zostać udostępnione pierwszego roboczego dnia grudnia 2014 r., są 
niezwykle wysokie, co jest sytuacją, której nie można było przewidzieć w momencie przyjmowania rozporzą
dzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000. 
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(1) Opinia z dnia 27 listopada 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie 

systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1). 
(3) Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 

163 z 23.6.2007, s. 17). 



(7)  Aby taka wyjątkowa i nieprzewidziana sytuacja nie stworzyła nadmiernych ograniczeń budżetowych dla państw 
członkowskich tuż przed końcem roku, możliwość przewidziana w niniejszym rozporządzeniu powinna mieć 
zastosowanie do dostosowań, które na mocy rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, mają zostać zapisane 
na rachunkach Komisji w pierwszym dniu roboczym grudnia 2014 r. Państwa członkowskie pragnące skorzystać 
z tej możliwości przekazały już Komisji formalne wnioski zawierające harmonogram płatności przed pierwszym 
roboczym dniem grudnia 2014 r. 

(8)  W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 10 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„7a. Niezależnie od ust. 4–7 niniejszego artykułu państwo członkowskie może — po złożeniu formalnego 
wniosku Komisji — zapisać na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, kwoty, które mają być przekazane Komisji 
na mocy tych ustępów najpóźniej w pierwszym dniu roboczego września następnego roku, jeżeli spełniony jest 
jeden z poniższych warunków: 

a)  dane państwo członkowskie musiałoby zapisać na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, w pierwszym dniu 
roboczym grudnia kwotę przekraczającą dwie dwunaste części kwoty ogółem dotyczącej tego państwa członkow
skiego przewidzianej w budżecie obowiązującym w dniu 15 listopada tego samego roku, obejmującej środki 
z tytułu VAT i środki dodatkowe, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy niniejszego artykułu; lub 

b)  państwa członkowskie łącznie musiałyby zapisać na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, w pierwszym 
dniu roboczym grudnia kwotę łączną przekraczającą połowę dwunastej części kwoty ogółem przewidzianej 
w budżecie obowiązującym w dniu 15 listopada tego samego roku, obejmującej środki z tytułu VAT i środki 
dodatkowe, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy niniejszego artykułu, przy zastosowaniu kursów wymiany 
określonych w tym akapicie. 

Państwa członkowskie mogą zastosować przepisy akapitu pierwszego niniejszego ustępu jedynie wówczas, gdy prze
kazały Komisji formalny wniosek przed pierwszym dniem roboczym grudnia zawierający termin lub terminy zapi
sania kwoty wynikającej z dostosowań na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1. 

Po otrzymaniu formalnego wniosku Komisja potwierdza, że warunki określone w lit. a) lub b) akapitu pierwszego 
i w akapicie drugim zostały spełnione i odpowiednio powiadamia państwa członkowskie. 

Wszelkie opóźnienia w zapisaniu kwoty wynikającej z dostosowań na rachunku, o którym mowa art. 9 ust. 1, 
w terminie lub terminach podanych Komisji na mocy akapitu drugiego niniejszego ustępu stanową podstawę do 
zapłaty odsetek przez dane państwo członkowskie na warunkach określonych w art. 11.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Ma ono zastosowanie do kwot, które mają być zapisane na rachunkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 
(WE, Euratom) nr 1150/2000 po dniu 30 listopada 2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący  
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