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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 juni 2007

betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

(2007/436/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, inzonderheid op artikel 269,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie, en met name op artikel 173,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van de Rekenkamer (2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 te
Brussel concludeerde onder andere dat de algemene doel-
stelling van billijkheid als leidraad voor de eigenmidde-
lenregelingen moet dienen. Deze regelingen moeten er
derhalve voor zorgen, overeenkomstig de conclusies
van de Europese Raad van Fontainebleau in 1984, dat
geen enkele lidstaat een begrotingslast behoeft te dragen
die buitensporig is in vergelijking met zijn relatieve wel-
vaart. In deze regelingen moeten dus bepalingen voor
specifieke lidstaten worden opgenomen.

(2) Het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen
moet de zekerheid bieden dat de middelen toereikend
zijn voor een geordende ontwikkeling van het beleid
van de Gemeenschappen, waarbij de noodzaak van een
strakke begrotingsdiscipline niet uit het oog mag worden
verloren.

(3) Voor de toepassing van dit besluit dient onder bruto
nationaal inkomen (bni) te worden verstaan, het bni
voor het betrokken jaar tegen marktprijzen, zoals be-
paald door de Commissie krachtens het Europees systeem
van nationale en regionale rekeningen (hierna „ESR 95”
genoemd) overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2223/96 (4).

(4) Naar aanleiding van de overschakeling van ESR 79 op
ESR 95 voor begrotings- en eigenmiddelendoeleinden en
om de financiële middelen die ter beschikking van de
Gemeenschappen worden gesteld op hetzelfde peil te
handhaven, zijn de maxima voor de eigen middelen en
de vastleggingskredieten (tot twee decimalen) door de
Commissie opnieuw berekend volgens de formules in
artikel 3, leden 1 en 2, van Besluit 2000/597/EG, Eura-
tom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het
stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeen-
schappen (5). De nieuwe maxima zijn op 28 december
2001 door de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement meegedeeld. Het maximum voor de eigen mid-
delen bedraagt 1,24 % van het totale bni van de lidstaten
tegen marktprijzen en dat voor de vastleggingskredieten
1,31 % van het totale bni van de lidstaten. De Europese
Raad van 15 en 16 december 2005 heeft besloten dat
deze maxima op het huidige niveau blijven.
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(5) Om ervoor te zorgen dat de financiële middelen die ter
beschikking van de Europese Gemeenschappen worden
gesteld, gelijk blijven, dienen de in procenten van het
bni uitgedrukte maxima te worden aangepast wanneer
veranderingen in het ESR 95 resulteren in een signifi-
cante verandering van het bni-peil.

(6) Nu de tijdens de Uruguayronde van multilaterale handels-
besprekingen gesloten overeenkomsten in het EU-recht
zijn opgenomen, is er geen wezenlijk verschil meer tus-
sen landbouwrechten en douanerechten. Daarom moet
dit onderscheid in het kader van de algemene begroting
van de Europese Unie niet meer worden gemaakt.

(7) De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 heeft
besloten ten behoeve van een overzichtelijke en eenvou-
dige regeling het afdrachtpercentage van de btw-bron
vast te stellen op 0,30 %.

(8) De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 heeft
besloten dat Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden
in de periode 2007-2013 een geringer percentage van de
btw-bron mogen afdragen en dat de jaarlijkse bni-
bijdragen van Nederland en Zweden in dezelfde periode
met een bepaald brutobedrag worden verminderd.

(9) De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 heeft
besloten het begrotingscorrectiemechanisme voor het
Verenigd Koninkrijk te handhaven, gekoppeld aan een
verminderde bijdrage aan de financiering van de korting
ten voordele van Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Ne-
derland. Na een overgangsperiode van 2009 tot 2011
neemt het Verenigd Koninkrijk echter volledig deel aan
de financiering van de kosten voor de uitbreiding, be-
halve als het gaat om de rechtstreekse landbouwbetalin-
gen en marktgerelateerde uitgaven, en om het gedeelte
van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling dat afkom-
stig is uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor
de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie. De berekening
van de korting voor het Verenigd Koninkrijk wordt daar-
toe aangepast door een geleidelijke uitsluiting van de
uitgaven die worden toegewezen aan de landen die na
30 april 2004 zijn toegetreden, met uitzondering van de
bovenvermelde uitgaven voor landbouw en plattelands-
ontwikkeling. Gedurende de periode 2007-2013 mag de
aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als ge-
volg van de vermindering van de toegewezen uitgaven in
totaal niet meer bedragen dan 10,5 miljard EUR in prij-
zen van 2004. Bij eventuele toekomstige uitbreidingen
vóór 2013, die met Bulgarije en Roemenië buiten be-
schouwing gelaten, zal voornoemd bedrag dienovereen-
komstig worden aangepast.

(10) De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 heeft
besloten dat artikel 4, tweede alinea, onder f), van Besluit
2000/597/EG, Euratom, waarbij de jaarlijkse pretoetre-
dingsuitgaven in toetredende landen van de berekening

van de korting voor het Verenigd Koninkrijk worden
uitgesloten, vanaf eind 2013 niet langer van toepassing
is.

(11) De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 heeft de
Commissie verzocht een volledige, alomvattende en
brede evaluatie te verrichten, waarin alle aspecten van
de Europese Unie-uitgaven, met inbegrip van het Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en van de in-
komsten, met inbegrip van de korting voor het Verenigd
Koninkrijk, aan bod komen, en daarover in 2008/2009
verslag uit te brengen.

(12) Er dienen bepalingen te worden vastgesteld die de over-
gang mogelijk maken van het bij Besluit 2000/597/EG,
Euratom ingevoerde stelsel naar het bij dit besluit inge-
voerde stelsel.

(13) De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 heeft
besloten dat dit besluit op 1 januari 2007 van kracht
moet worden,

HEEFT DE VOLGENDE BEPALINGEN VASTGESTELD WAARVAN HIJ
DE AANNEMING DOOR DE LIDSTATEN AANBEVEELT:

Artikel 1

Aan de Gemeenschappen worden overeenkomstig de in de vol-
gende artikelen vastgelegde regels eigen middelen toegekend
voor de financiering van de algemene begroting van de Euro-
pese Unie overeenkomstig artikel 269 van het Verdrag tot op-
richting van de Europese Gemeenschap (hierna het „EG-Verdrag”
genoemd) en artikel 173 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna het
„Euratom-Verdrag” genoemd).

De algemene begroting van de Europese Unie wordt, onvermin-
derd andere ontvangsten, volledig uit de eigen middelen van de
Gemeenschappen gefinancierd.

Artikel 2

1. De op de algemene begroting van de Europese Unie opge-
voerde eigen middelen worden gevormd door de ontvangsten
uit:

a) de heffingen, premies, extra bedragen of compenserende be-
dragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen,
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en de ove-
rige door de instellingen van de Gemeenschappen ingevoerde
of in te voeren rechten op het handelsverkeer met niet-
lidstaten, de douanerechten op de onder het vervallen Ver-
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Ko-
len en Staal vallende producten, alsmede de bijdragen en
andere heffingen die in het kader van de gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker zijn vastgesteld;
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b) onverminderd het bepaalde in lid 4, tweede alinea, de toe-
passing van een voor alle lidstaten geldend uniform percen-
tage op de btw-grondslag die op uniforme wijze is vastge-
steld volgens communautaire voorschriften. De hiertoe in
aanmerking te nemen grondslag mag niet meer bedragen
dan 50 % van het bni van elke lidstaat, als omschreven in
lid 7;

c) onverminderd het bepaalde in lid 5, tweede alinea, de toe-
passing van een, met inachtneming van alle andere ontvang-
sten, in het kader van de begrotingsprocedure vast te stellen
uniform percentage op de som van het bni van alle lidstaten.

2. De ontvangsten uit andere belastingen die in het kader
van een gemeenschappelijk beleid overeenkomstig het EG-
Verdrag of het Euratom-Verdrag worden ingesteld, voor zover
de procedure van artikel 269 van het EG-Verdrag of van arti-
kel 173 van het Euratom-Verdrag is gevolgd, vormen eveneens
eigen middelen die op de algemene begroting van de Europese
Unie worden opgevoerd.

3. De lidstaten houden 25 % van de in lid 1, onder a),
bedoelde bedragen in als inningskosten.

4. Het in lid 1, onder b), bedoelde uniforme percentage
bedraagt 0,30 %.

Het afdrachtpercentage van de btw-bron voor alleen de periode
2007-2013 wordt voor Oostenrijk vastgesteld op 0,225 %, voor
Duitsland op 0,15 % en voor Nederland en Zweden op 0,10 %.

5. Het in lid 1, onder c), bedoelde uniform percentage is van
toepassing op het bni van elke lidstaat.

Voor alleen de periode 2007-2013 zal de jaarlijkse bni-bijdrage
van Nederland worden verminderd met een brutobedrag van
605 miljoen EUR en de jaarlijkse bni-bijdrage van Zweden
met een brutobedrag van 150 miljoen EUR, uitgedrukt in prij-
zen van 2004. Deze bedragen worden in actuele prijzen om-
gerekend door toepassing van de door de Commissie meege-
deelde, meest recente bbp-deflator voor de Europese Unie in
euro, die beschikbaar is bij de opstelling van het voorontwerp
van begroting. Deze brutoverminderingen worden toegestaan
nadat overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van dit besluit de
korting voor het Verenigd Koninkrijk is berekend en de finan-
ciering ervan is vastgesteld, en hebben daarop geen invloed.

6. Indien de begroting bij het begin van het begrotingsjaar
niet is vastgesteld, blijven de bestaande btw- en bni-afdrachtper-
centages van toepassing tot de inwerkingtreding van de nieuwe
percentages.

7. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder bni ver-
staan: bruto nationaal inkomen voor het betrokken jaar tegen
marktprijzen, zoals bepaald door de Commissie krachtens het
ESR 95, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2223/96.

Indien wijzigingen van het ESR 95 resulteren in significante
veranderingen in het bni, zoals bepaald door de Commissie,
besluit de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadple-
ging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stem-
men of deze wijzigingen gelden voor de toepassing van dit
besluit.

Artikel 3

1. Het totale bedrag van de aan de Gemeenschappen ter
dekking van de jaarlijkse betalingskredieten toegewezen eigen
middelen is niet hoger dan 1,24 % van de som van de bni’s
van alle lidstaten.

2. De jaarlijks in de algemene begroting van de Europese
Unie opgevoerde vastleggingskredieten bedragen niet meer dan
1,31 % van de som van het bni’s van alle lidstaten.

Er wordt een gepaste verhouding tussen de vastleggingskredie-
ten en de betalingskredieten in acht genomen om ervoor te
zorgen dat zij verenigbaar zijn en om in de volgende jaren de
hand te kunnen houden aan het in lid 1 vermelde maximum.

3. Bij wijzigingen van het ESR 95 die leiden tot significante
veranderingen van het bni die voor de toepassing van dit besluit
relevant zijn, worden de in de leden 1 en 2 vastgestelde maxima
voor vastleggingskredieten en betalingskredieten door de Com-
missie opnieuw berekend volgens de volgende formule:

1,24 % ð1,31 %Þ × BNIt–2 þ BNIt–1 þ BNIt ESR huidig
BNIt–2 þ BNIt–1 þ BNIt ESR gewijzigd

waarbij t het laatste volledige jaar is waarvoor gegevens uit
hoofde van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de
Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het
bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen („BNI-
verordening”) (1) („de bni-verordening”) beschikbaar zijn.

Artikel 4

1. Aan het Verenigd Koninkrijk wordt een correctie voor
begrotingsonevenwichtigheden toegestaan.

Deze correctie wordt bepaald:

a) door het verschil in het voorafgaande begrotingsjaar te be-
rekenen tussen:

— het procentuele aandeel van het Verenigd Koninkrijk in
de som van de niet-afgetopte btw-grondslagen, en
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— het procentuele aandeel van het Verenigd Koninkrijk in
de totale toegewezen uitgaven;

b) door het aldus verkregen verschil te vermenigvuldigen met
de totale toegewezen uitgaven;

c) door het resultaat van b) te vermenigvuldigen met 0,66;

d) door van het resultaat van c) de effecten af te trekken die de
overgang naar de afgetopte btw en de in artikel 2, lid 1,
onder c), bedoelde afdrachten voor het Verenigd Koninkrijk
met zich brengen, dat wil zeggen het verschil tussen:

— het bedrag dat door het Verenigd Koninkrijk zou zijn
afgedragen voor de bedragen gefinancierd uit de midde-
len bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b), en c), indien het
uniforme percentage was toegepast op de niet-afgetopte
btw-grondslagen, en

— de uit de toepassing van artikel 2, lid 1, onder b) en c),
voortvloeiende afdrachten van het Verenigd Koninkrijk;

e) door van het resultaat van d) de nettovoordelen voor het
Verenigd Koninkrijk af te trekken die het gevolg zijn van de
verhoging van het percentage van de in artikel 2, lid 1,
onder a), bedoelde middelen dat door de lidstaten ter dek-
king van hun inningskosten en verwante kosten wordt in-
gehouden;

f) door bij elke uitbreiding van de Europese Unie het resultaat
van e) aan te passen om de Britse korting zodanig te ver-
lagen dat de uitgaven waarvoor thans geen correctie geldt
ook na de uitbreiding niet worden gecorrigeerd. De aanpas-
sing zal geschieden door de totale toegewezen uitgaven te
verlagen met een bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse pre-
toetredingsuitgaven in de toetredende landen. Alle aldus be-
rekende bedragen worden overgedragen naar het volgende
jaar en worden jaarlijks aangepast door toepassing van de
door de Commissie meegedeelde, jongst beschikbare bbp-
deflator voor de Europese Unie in euro. Dit punt geldt
niet meer vanaf de korting die voor het eerst in 2014 in
de begroting wordt opgenomen;

g) door de berekening aan te passen en op de totale toege-
wezen uitgaven de totale toegewezen uitgaven in de lidstaten
die na 30 april 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden
in mindering te brengen, behalve de rechtstreekse landbouw-
betalingen en marktgerelateerde uitgaven, alsmede het ge-
deelte van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling dat af-
komstig is uit het EOGFL, afdeling Garantie.

Deze vermindering wordt geleidelijk doorgevoerd volgens het
onderstaande schema:

Britse correctie die voor het eerst in de
begroting wordt
opgenomen in

Percentage van de uitgaven in verband
met de uitbreiding (zie omschrijving
hierboven) dat buiten de berekening

van de Britse correctie wordt gehouden

2009 20

2010 70

2011 100

2. De aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als
gevolg van de in lid 1, onder g), bedoelde vermindering van de
toegewezen uitgaven mag in de periode 2007-2013 in totaal
niet meer bedragen dan 10,5 miljard EUR in prijzen van 2004.
De Commissie zal zich er jaarlijks van vergewissen of de ge-
cumuleerde aanpassingen van de correctie niet boven dat bedrag
uitkomen. Voor deze berekening zullen de bedragen in actuele
prijzen worden omgerekend in prijzen van 2004, door toepas-
sing van de door de Commissie meegedeelde, jongst beschikbare
bbp-deflator voor de Europese Unie in euro. Indien het maxi-
mum van 10,5 miljard EUR wordt overschreden, wordt de bij-
drage van het Verenigd Koninkrijk naar evenredigheid verlaagd.

Het bedrag van 10,5 miljard EUR zal bovendien naar boven
worden aangepast in geval van een nieuwe uitbreiding vóór
2013.

Artikel 5

1. De financiële last van de correctie wordt als volgt door de
overige lidstaten gedragen:

a) de verdeling van de last wordt eerst berekend volgens het
aandeel van iedere lidstaat in de in artikel 2, lid 1, onder c),
bedoelde afdrachten, waarbij het Verenigd Koninkrijk en de
in artikel 2, lid 5, bedoelde brutoverminderingen van de
bijdragen op basis van het bni van Nederland en Zweden
buiten beschouwing worden gelaten;

b) vervolgens wordt de verdeling zodanig aangepast dat het
aandeel in de financiering van Duitsland, Nederland, Oosten-
rijk en Zweden tot een vierde van hun normale aandeel
wordt beperkt.

2. De correctie wordt aan het Verenigd Koninkrijk toegekend
in de vorm van een vermindering van zijn afdrachten ten ge-
volge van de toepassing van artikel 2, lid 1, onder c). De door
de overige lidstaten gedragen financiële last wordt toegevoegd
aan hun afdrachten ten gevolge van de toepassing voor elke
lidstaat van artikel 2, lid 1, onder c).

3. De Commissie voert de voor de toepassing van artikel 2,
lid 5, artikel 4 en dit artikel vereiste berekeningen uit.

4. Indien de begroting aan het begin van het begrotingsjaar
niet is vastgesteld, blijven de correctie ten behoeve van het
Verenigd Koninkrijk en de door de overige lidstaten gedragen
financiële last van toepassing zoals zij in de laatste definitief
vastgestelde begroting waren opgenomen.
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Artikel 6

De in artikel 2 bedoelde ontvangsten dienen zonder onderscheid
te worden gebruikt voor de financiering van alle uitgaven die op
de algemene begroting van de Europese Unie zijn opgevoerd.

Artikel 7

Het eventuele overschot van de ontvangsten van de Gemeen-
schappen ten opzichte van de totale werkelijke uitgaven gedu-
rende een begrotingsjaar wordt naar het volgende begrotingsjaar
overgedragen.

Artikel 8

1. De in artikel 2, lid 1, onder a), bedoelde eigen middelen
van de Gemeenschappen worden door de lidstaten geïnd over-
eenkomstig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen, die waar nodig aan de communautaire voorschriften
worden aangepast.

De Commissie onderzoekt regelmatig de nationale bepalingen
waarvan de lidstaten haar in kennis stellen, deelt de lidstaten de
aanpassingen mee die zij noodzakelijk acht om deze bepalingen
in overeenstemming te brengen met de communautaire voor-
schriften, en brengt verslag uit aan de begrotingsautoriteit.

De lidstaten stellen de in artikel 2, lid 1, onder a), b) en c),
bedoelde middelen ter beschikking van de Commissie.

2. De Raad stelt overeenkomstig de procedure van arti-
kel 279, lid 2, van het EG-Verdrag en artikel 183 van het
Euratom-Verdrag de bepalingen vast die nodig zijn voor de
uitvoering van dit besluit, alsmede de bepalingen betreffende
het toezicht op de inning, de terbeschikkingstelling aan de
Com-
missie en de betaling van de in de artikelen 2 en 5 bedoelde
ontvangsten.

Artikel 9

De Commissie stelt binnen het kader van de volledige, alomvat-
tende en brede evaluatie van alle aspecten van de EU-uitgaven,
met inbegrip van het GLB, en van de EU-inkomsten, met inbe-
grip van de korting voor het Verenigd Koninkrijk, waarover zij
in 2008/2009 verslag uitbrengt, een algemeen onderzoek naar
het stelsel van eigen middelen in.

Artikel 10

1. Behoudens het bepaalde in lid 2, wordt Besluit
2000/597/EG, Euratom op 1 januari 2007 ingetrokken. Verwij-
zingen naar Besluit 70/243/EGKS, EEG, Euratom van de Raad
van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële
bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Gemeen-
schappen (1), Besluit 85/257/EEG, Euratom van de Raad van

7 mei 1985 betreffende het stelsel van eigen middelen van de
Gemeenschappen (2), Besluit 88/376/EEG, Euratom van de Raad
van 24 juni 1988 betreffende het stelsel van eigen middelen van
de Gemeenschappen (3), Besluit 94/728/EG, Euratom van de
Raad van 31 oktober 1994 betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Gemeenschappen (4) of Besluit
2000/597/EG, Euratom worden beschouwd als verwijzingen
naar het onderhavige besluit.

2. De artikelen 2, 4 en 5 van Besluit 88/376/EEG, Euratom,
Besluit 94/728/EG, Euratom en Besluit 2000/597/EG, Euratom
blijven van toepassing op de berekening en de aanpassing van
de ontvangsten die voortvloeien uit de toepassing van een voor
alle lidstaten geldend uniform percentage op de btw-grondslag
die op uniforme wijze is vastgesteld en beperkt tot 50 % en
55 % van het bnp of bni van elke lidstaat, al naargelang het jaar,
en op de berekening van de correctie voor begrotingsoneven-
wichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor de
jaren 1988 tot 2006.

3. Op de in artikel 2, lid 1, onder a), bedoelde bedragen die
vóór 28 februari 2001 door de lidstaten beschikbaar hadden
moeten worden gesteld overeenkomstig de geldende commu-
nautaire voorschriften, wordt door de lidstaten 10 % als innings-
kosten ingehouden.

Artikel 11

Dit besluit wordt door de secretaris-generaal van de Raad ter
kennis van de lidstaten gebracht.

De lidstaten stellen de secretaris-generaal van de Raad onver-
wijld in kennis van de voltooiing van de volgens hun grond-
wettelijke bepalingen voor de aanneming van dit besluit vereiste
procedures.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
volgende op de datum van ontvangst van de laatste van de in de
tweede alinea bedoelde kennisgevingen.

Het is van kracht met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 12

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 7 juni 2007.

Voor de Raad
De voorzitter
M. GLOS
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