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Opinia do ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu 

zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) 

(druk nr 878) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu 

zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom). 

Decyzja regulować będzie pobór dochodów budżetu UE w latach 2014–2020 i zastąpi 

decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu 

zasobów własnych Wspólnot Europejskich. 

W porównaniu do nadal obowiązującej decyzji nr 2007/436/WE, Euratom, decyzja 

2014/335/UE, Euratom wprowadza stosunkowo niewiele nowych rozwiązań m.in. 

dostosowuje metodologię obliczania zasobu związanego z dochodem narodowym brutto do 

systemu rachunków narodowych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego 

systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, oraz wprowadza 

nieznaczne zmiany w systemie płatności składek, które dotyczą mechanizmów korekcyjnych. 

Decyzja ta stanowi jednak nowy akt prawny, który uchyla przepisy poprzedniej decyzji 

i określa zobowiązania finansowe RP wobec UE na lata 2014–2020. 

Nowa decyzja zachowuje dotychczasowe kategorie wpłat do budżetu UE, a także 

utrzymuje dotychczasową metodologię kalkulacji rabatu brytyjskiego. Rabat brytyjski nadal 
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będzie korygowany o tzw. pozarolne
1)

 wydatki alokowane w państwach członkowskich, które 

przystąpiły do UE po 30 kwietnia 2004 r. Pozostały również tzw. rabaty na finansowanie 

rabatu brytyjskiego, przyznane Niemcom, Austrii, Szwecji i Niderlandom – państwa te nadal 

będą płacić jedynie 25% normalnie obowiązującej je stawki na finansowanie korekty 

brytyjskiej.  

Zmiany skupiły się przede wszystkich na pozostałych kategoriach mechanizmów 

korekcyjnych. W porównaniu z obecnym systemem zmniejszono liczbę i wysokość rabatów 

z tytułu obniżki stawki VAT. Rabat nie będzie dotyczył Austrii, a wysokość jednolitej stawki 

VAT dla Szwecji i Niderlandów podwyższono z poziomu 0,1% do 0,15%. Jedynie 

w przypadku Niemiec stawka została utrzymana na niezmienionym poziomie 0,15%. 

Redukcje we wpłatach z tytułu dochodu narodowego brutto przyznano natomiast 

większej liczbie państw niż w obecnym systemie. Oprócz dotychczasowych beneficjentów, 

tj. Niderlandów i Szwecji, z redukcji korzystać będzie również Austria i Dania.  

Nowa decyzja ogranicza również wysokość kosztów poboru (tj. wpływów 

z tradycyjnych zasobów własnych, które pozostają w państwie członkowskim) z poziomu 

25% do 20%. Dzięki temu państwa pobierające znaczące opłaty z ceł będą wnosiły większy 

wkład do budżetu UE, co w konsekwencji zredukuje składkę wpłacaną do budżetu z tytułu 

dochodu narodowego brutto przez wszystkie państwa. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 3198), nowa decyzja 

będzie stanowiła podstawę do przekazywania do budżetu UE wpłat z tytułu polskiej składki 

członkowskiej łącznie w latach 2014–2020 w szacowanej kwocie prawie 33,6 mld EUR, tj. 

ok. 4,8 mld EUR średniorocznie.  

Decyzja dotyczy członkostwa RP w organizacji międzynarodowej oraz znacznego 

obciążenia państwa pod względem finansowym, przez co wymaga ratyfikacji za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 Konstytucji. 

 

 

 

                                                 

1)
 Tj. z wyłączeniem wydatków na dopłaty bezpośrednie, interwencje rynkowe oraz części wydatków na 

rozwój obszarów wiejskich pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnych (EFOGR). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 

zawartym w projekcie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 

 


