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Příloha 
Naše navrhované změny návrhu a poznámky k němu 
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ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 322 odst. 2 této 
smlouvy, 

s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro 
poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích a přerozdělených zisků a o opatřeních ke krytí 
hotovostních nároků, přijatý dne 14. března 20221, 

s ohledem na žádost Rady o stanovisko, kterou Účetní dvůr obdržel dne 
30. března 2022, 

s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 
o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, 
Euratom2, 

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro 
poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních 
ke krytí hotovostních nároků3, naposledy pozměněné nařízením (EU, Euratom) 
2022/615 ze dne 5. dubna 20224, 

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770 ze dne 30. dubna 2021 o výpočtu 
vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách 
a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních 
nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu5, 

s ohledem na předchozí stanoviska Evropského účetního dvora6 k systému vlastních 
zdrojů EU, zejména stanoviska č. 5/2018 a č. 2/2021, 

                                                      
1 COM(2022) 101 final, 2022/0071 (NLE) z 14.3.2022. 

2 Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1. 

3 Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 39. 

4 Úř. věst. L 115, 13.4.2022, s. 51. 

5 Úř. věst. L 165, 11.5.2021, s. 15. 

6 Stanoviska č. 2/2021 (Úř. věst. C 402I, 5.10.2021, s. 1), č. 11/2020 (Úř. věst. C 26, 22.1.2021, 
s. 1), č. 5/2018 (Úř. věst. C 431, 29.11.2018, s. 1), č. 7/2015 (Úř. věst. C 5, 8.1.2016, s. 1), 
č. 7/2014 (Úř. věst. C 459, 19.12.2014, s. 1), č. 2/2012 (Úř. věst. C 112, 18.4.2012, s. 1), 
č. 2/2008 (Úř. věst. C 192, 29.7.2008, s. 1), č. 2/2006 (Úř. věst. C 203, 25.8.2006, s. 50), 
č. 4/2005 (Úř. věst. C 167, 7.7.2005, s. 1) a č. 7/2003 (Úř. věst. C 318, 30.12.2003, s. 1). 
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vzhledem k těmto důvodům: 

1) Diskusní dokument Komise o budoucnosti financí EU7 zdůraznil, že stávající 
přístup k financování je příliš komplikovaný, neprůhledný a poznamenaný 
složitými korekčními mechanismy a že do budoucna by měl tento systém být 
jednodušší, spravedlivý a transparentní; 

2) V usnesení o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie, které v březnu 2018 
přijal Evropský parlament, upozornil Evropský parlament na nedostatky 
v současném způsobu financování rozpočtu EU a požadoval dalekosáhlé reformy a 
také vyzval zejména k zavedení nových rozdílných kategorií vlastních zdrojů a 
zrušení všech oprav8; 

PŘIJAL TOTO STANOVISKO: 

  

                                                      
7 COM(2017) 358 final ze dne 28.6.2017. 

8 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2018 o reformě systému vlastních 
zdrojů Evropské unie (2017/2053(INI)). 
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Úvod 
01 NextGenerationEU (dále jen „NGEU“) je dočasný fond EU, který má za cíl podpořit 
členské státy při snižování socioekonomického dopadu pandemie COVID-19 a návratu 
na cestu udržitelného růstu. V rámci NGEU budou k dispozici finanční prostředky 
získané na kapitálových trzích ve výši až 750 miliard EUR. Aby mohla EU nevratnou 
finanční podporu poskytovanou členským státům v souvislosti s NGEU splácet, jsou 
zapotřebí dostatečné příjmy. Splátky jsou naplánovány tak, že budou trvat do konce 
roku 20589. 

02 V interinstitucionální dohodě pro víceletý finanční rámec (VFR) na období 
2021–202710 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na plánu zavádění nových 
vlastních zdrojů, které postačí na pokrytí částky odpovídající předpokládaným výdajům 
v souvislosti se splácením prostředků z NGEU. V rámci tohoto plánu Komise navrhne 
pět nových vlastních zdrojů – tři v roce 2021 a dva v roce 2024 – a zavede je 
v rozpočtových letech 2023 a 2026. 

03 Dne 22. prosince 2021 navrhla Komise změnit rozhodnutí o vlastních zdrojích11 a 
postupně od roku 2023 zavést tři nové kategorie vlastních zdrojů: první z revidovaného 
systému EU pro obchodování s emisemi, druhý z mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích a třetí z podílu na zbytkových ziscích největších a nejziskovějších 
nadnárodních podniků přerozdělených členským státům. Tento návrh nebyl dosud 
přijat. Zároveň se Komise zavázala, že v první polovině roku 2022 navrhne pro 
poskytování nových vlastních zdrojů nová pravidla. 

                                                      
9 Nařízení Rady (EU) 2020/2094 ze dne 14. prosince 2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské 

unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19, 
Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 23. 

10 Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou 
Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu 
zavádění nových vlastních zdrojů (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 28). 

11 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému 
vlastních zdrojů Evropské unie, COM(2021) 570 final 2021/0430 (CNS). 
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04 Dne 14. března 2022 předložila Komise návrh nařízení Rady o metodách a 
postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a přerozdělených zisků a o opatřeních 
ke krytí hotovostních nároků (dále jen „návrh“). Dne 30. března 2022 Rada požádala 
EÚD o stanovisko k návrhu. 

Nové vlastní zdroje jsou určeny k financování nástroje 
NextGenerationEU 

Vlastní zdroj ze systému EU pro obchodování s emisemi 

05 Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) je trhem EU s uhlíkem, jehož 
prostřednictvím společnosti nakupují nebo získávají emisní povolenky. Komise 
navrhuje, aby 25 % výnosů z povolenek v rámci vlastních zdrojů získaných 
z obchodování s emisemi připadlo do rozpočtu EU. To zahrnuje příjmy ze stávajícího 
ETS pro stacionární zařízení a letectví, pro něž by se dražily další povolenky, jakož i jeho 
rozšíření na námořní dopravu a zavedení samostatného obchodování s emisemi pro 
silniční dopravu a budovy. 

06 Komise v rozhodnutí o vlastních zdrojích (viz bod 03) rovněž navrhla dočasný 
solidární mechanismus. Mechanismus zavádí maximální výši příspěvku pro členské 
státy s nižšími příjmy a vysokou uhlíkovou náročností a minimální výši příspěvku pro 
členské státy s obvykle vyššími příjmy a nízkou uhlíkovou náročností. Komise odhaduje, 
že vlastní zdroj ze systému ETS vygeneruje pro rozpočet EU na období 2026–2030 
v průměru přibližně 12 miliard EUR ročně. 

Vlastní zdroj z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích 

07 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) stanoví cenu uhlíku 
u dovozu EU, s jehož výrobou jsou spojeny emise, která odpovídá částce, která by byla 
zaplacena, kdyby bylo zboží vyrobeno na jednotném trhu. Přijetí CBAM je v současné 
době předmětem legislativní diskuse12. 

                                                      
12 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového 

vyrovnání na hranicích, COM(2021) 564 final 2021/0214(COD). 
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08 Aby mohli dovozci dovážet tyto výrobky do EU, budou muset zakoupit certifikát 
CBAM. Cena certifikátů se vypočítá na základě týdenní průměrné dražební ceny 
emisních povolenek, vyjádřené v eurech za tunu emisí CO2. Komise navrhuje, aby 75 % 
příjmů vybraných členskými státy v rámci CBAM směřovalo do rozpočtu EU. Očekává 
se, že tento mechanismus začne vytvářet příjmy pro rozpočet EU po přechodném 
období plánovaném na roky 2023–2025. Odhaduje se, že mechanismus vygeneruje pro 
rozpočet EU na období 2026–2030 v průměru přibližně 1 miliardu EUR ročně. 

Vlastní zdroj z podílu na zbytkových ziscích největších a nejziskovějších 
nadnárodních podniků přerozdělených členským státům 

09 Komise navrhuje, aby členské státy poskytovaly vnitrostátní příspěvek do 
rozpočtu EU vycházející z podílu na zbytkových ziscích největších a nejziskovějších 
nadnárodních podniků přerozdělených členským státům. Členské státy budou mít 
nárok na podíl na přerozdělených ziscích souvisejících se zbožím nebo službami 
poskytovanými nadnárodními podniky, které se využívají nebo spotřebovávají v jejich 
jurisdikci. 

10 Tento vlastní zdroj vychází z reformy mezinárodního daňového rámce, na které se 
v říjnu 2021 dohodlo více než 130 členů inkluzivního rámce OECD/G20 pro řešení 
problému eroze základu daně a přesouvání zisku. Cílem tzv. prvního pilíře této dohody 
je umožnit zúčastněným zemím zdanit část zbytkových zisků největších světových 
nadnárodních podniků, přičemž o tomto návrhu se v současné době na mezinárodní 
úrovni vedou diskuse. Komise tudíž dosud nepřijala návrh odvětvových právních 
předpisů. 

11 V rámci tohoto navrhovaného vlastního zdroje by členské přispívaly do rozpočtu 
EU 15 % podílu na zdanitelných ziscích nadnárodních podniků, které jsou jim 
přerozděleny. Odhaduje se, že tento vlastní zdroj přinese do rozpočtu EU příjmy ve výši 
2,5 až 4 miliardy EUR ročně. 
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Poskytování vlastních zdrojů 

12 Nařízení o poskytování vlastních zdrojů, která doplňují rozhodnutí o vlastních 
zdrojích, jsou pilíři systému financování EU. Stanoví postupy a lhůty pro poskytování 
vlastních zdrojů Komisi, jak je uvedeno níže: 

o nařízení č. 609/2014 (MAR1) upravuje tradiční vlastní zdroje (TVZ) a vlastní zdroje 
z daně z přidané hodnoty (DPH) a z hrubého národního důchodu (HND), 

o nařízení 2021/770 (MAR2) upravuje nový vlastní zdroj z nerecyklovaných 
plastových obalových odpadů. 

13 Budou-li navrhované změny rozhodnutí o vlastních zdrojích popsané v bodech 05 
až 11 přijaty, zavedou do systému financování EU další tři vlastní zdroje. Ty jsou 
v současné době předmětem legislativních jednání, Komise ale již v této rané fázi 
předložila pro nové vlastní zdroje návrh na zavedení zvláštního nařízení o poskytování 
vlastních zdrojů (MAR3) (viz bod 04). Níže uvádíme své stanovisko k tomuto návrhu. 

Návrh 

14 Podle Komise návrh doplňuje praktické postupy, včetně opatření v oblasti 
kontroly, dohledu a přezkumu, pro dodatečné nové vlastní zdroje navržené 
v pozměněném rozhodnutí o vlastních zdrojích. Jeho struktura odráží či napodobuje 
ustanovení nařízení MAR1 a MAR2 upravující uchovávání podkladů, správní spolupráci, 
účetní záznamy pro vlastní zdroje, připsání a účtování a řízení peněžních prostředků. 

15 Návrh stanoví pravidla pro poskytování dodatečných tří vlastních zdrojů. 
Obsahuje také ustanovení o platbách s výhradou a přezkumnému postupu a o úrocích 
z vlastních zdrojů poskytnutých opožděně. 

16 Komise v návrhu opakuje, že ustanovení o poskytování všech vlastních zdrojů by 
měla být sloučena, jakmile bude dosaženo dohody o návrhu, aby se zabránilo 
souběžné existenci několika nařízení (MAR1, MAR2 a MAR3) a zajistila se právní 
soudržnost v souladu s programem EU pro zlepšování právní úpravy13. 

                                                      
13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů – Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních 
předpisů, COM(2021) 219 final z 29.4.2021. 
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Připomínky 

Obecné připomínky 

17 S výjimkou hlavní složky navrhovaného vlastního zdroje ze systému ETS nejsou 
odvětvové právní předpisy pro nové vlastní zdroje stanovené v návrhu dosud 
schváleny. Legislativní proces, který má rozšířit ETS na emise z námořní a silniční 
dopravy a z budov a vést k přijetí CBAM, nebyl dosud ukončen. Rovněž nebyl dosud 
stanoven základ pro výpočet zbytkových zisků největších a nejziskovějších 
nadnárodních podniků přerozdělovaných členským státům. Zatímco práce na 
mnohostranné úmluvě, kterou se provádí dohoda o inkluzivním rámci Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a G20 pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání 
zisku14, stále pokračuje, Komise oznámila, že v roce 2022 předloží návrh směrnice 
Rady. 

18 Komise tudíž dosud nestanovila vnitřní postupy pro správu navrhovaných nových 
vlastních zdrojů. Patří mezi ně postupy pro výpočet, stanovení a inkasování příjmů. 
Nedostatek dostupných informací o fungování těchto procesů omezuje rozsah tohoto 
stanoviska. 

19 Již v minulosti jsme konstatovali, že systém vlastních zdrojů je složitý a málo 
transparentní15. V návaznosti na změnu rozhodnutí o vlastních zdrojích navrženou 
Komisí, která doplňuje tři nové vlastní zdroje, zavádí návrh zvláštní soubory pravidel a 
metod jejich poskytování. Tato pravidla a metody se liší od pravidel a metod, které se 
vztahují na stávající vlastní zdroje (viz body 21 až 38). Podle našeho názoru je tedy 
navržený systém financování EU i nadále složitý. 

                                                      
14 Statement on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the 

digitalisation of the economy, projekt OECD/G20 pro řešení problému eroze základu daně a 
přesouvání zisku, 8. října 2021. 

15 Znepokojení, pokud jde o složitost a nedostatečnou transparentnost současného 
(a předchozího) systému vlastních zdrojů pro financování rozpočtu EU, jsme vyjádřili 
ve stanoviscích č. 2/2012 a č. 2/2006. 
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Konkrétní připomínky 

20 Kromě výše uvedených bodů uvádíme konkrétní poznámky k následujícím 
kapitolám návrhu (s odkazem na příslušná ustanovení): 

a) Obecná ustanovení (navrhované články 1 až 4); 

b) Účty pro vlastní zdroje (navrhované články 5 a 6); 

c) Výpočet vlastních zdrojů (navrhované články 7 až 9); 

d) Poskytování vlastních zdrojů (navrhované články 10 až 17); 

e) Platba s výhradou a přezkumný postup (navrhované články 18 a 19); 

f) Závěrečná ustanovení (navrhované články 21 a 22). 

Obecná ustanovení 

21 Komise navrhuje, aby doba uchovávání podkladů byla tři roky v případě vlastního 
zdroje ze systému ETS a pět let v případě vlastního zdroje z CBAM a vlastního zdroje 
z přerozdělených zisků16. Ostatní již existující vlastní zdroje mají odlišnou dobu 
uchovávání podkladů: tři roky v případě TVZ a čtyři roky v případě vlastních zdrojů 
z HND a z DPH a pět let u vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů. I když konstatujeme, že navrhované lhůty pro uchovávání podkladů se liší, 
vítáme skutečnost, že jsou v souladu se lhůtou pro opravu každého vlastního zdroje 
(viz bod 32). 

                                                      
16 Článek 2 návrhu. 
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Účty pro vlastní zdroje 

22 Pokud jde o připisování vlastních zdrojů na účty, stanoví návrh pro výpočet 
příspěvků pro daný rozpočet různé referenční roky (viz obrázek 1): 

o rozpočtový rok v případě vlastního zdroje ze systému ETS17,  

o dva roky před rozpočtovým rokem u vlastního zdroj z CBAM18, 

o tři roky před rozpočtovým rokem v případě vlastního zdroje z přerozdělených 
zisků19. 

Obrázek 1 – Období pro výpočet jednotlivých vlastních zdrojů 

 
* Příspěvky z ETS jsou odvozeny z konečných údajů, avšak úpravy zohledňující dočasný solidární 
mechanismus (viz bod 06) vycházejí z prognóz. 

Zdroj: EÚD na základě nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770, nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 a 
návrhu. 

                                                      
17 Čl. 5 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 návrhu. 

18 Čl. 5 odst. 4 a článek 8 návrhu. 

19 Čl. 5 odst. 5 článek 9 návrhu. 
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základě prognóz, 
opravený v následujících 
letech

RO
ZP

O
ČE

T

ETS *
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23 Zatímco přístup navrhovaný pro vlastní zdroj ze systému ETS je podobný přístupu 
u TVZ, přístup navrhovaný pro vlastní zdroje z CBAM a z přerozdělených zisků odděluje 
referenční rok pro výpočet vnitrostátních příspěvků od roku, kdy jsou potřeba 
v rozpočtu EU. To znamená, že příspěvek členských států do rozpočtu EU není vázán na 
daný referenční rok, v němž mají být výdaje financovány. 

24 Přístup v případě vlastních zdrojů z CBAM a z přerozdělených zisků se odchyluje 
od stávajícího přístupu uplatňovaného v případě v současnosti fungujících vlastních 
zdrojů a navrhovaného vlastního zdroje ze systému ETS. Vlastní zdroje z HND, DPH a 
nerecyklovaného plastového odpadu se do rozpočtu zapisují na základě prognóz částek 
na rozpočtový rok. Ty se stanovují předem a poté se v následujících letech upravují 
(pomocí mechanismu zůstatků a úprav zůstatků). Uznáváme však, že metoda 
navrhovaná pro vlastní zdroj z CBAM a vlastní zdroj z přerozdělených zisků zvyšuje 
předvídatelnost. To by také mohlo snížit administrativní zátěž spojenou se správou 
vlastních zdrojů, protože by v budoucích letech nebylo třeba provádět vyrovnání. 

Výpočet vlastních zdrojů 

25 Navrhované metody výpočtu tří nových vlastních zdrojů20 do značné míry závisí 
na schválení změny rozhodnutí o vlastních zdrojích navržené Komisí, na schválení 
odvětvových právních předpisů, které jsou legislativně projednávány nebo mají být 
navrženy, a na vytvoření postupů pro jejich správu (viz body 17 a 18). Navrhovaná 
ustanovení pro výpočet těchto nových zdrojů příjmů proto nemůžeme komplexně 
posoudit. 

                                                      
20 Články 7 až 9 návrhu. 
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Poskytování vlastních zdrojů 
Harmonogram poskytování vlastních zdrojů 

26 Komise navrhuje, aby se všechny nové vlastní zdroje poskytovaly první pracovní 
den v měsíci: 

o vlastní zdroj ze systému ETS se poskytuje první pracovní den druhého měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven21, 

o vlastní zdroj z přerozdělených zisků se poskytuje první pracovní den každého 
měsíce (částky činí jednu dvanáctinu výkazu zaslaného členskými státy 
v předešlém roce)22, 

o částky vlastního zdroje z CBAM se poskytují každoročně první pracovní den měsíce 
února23. 

27 Také stávající vlastní zdroje se poskytují první pracovní den každého měsíce 
(s výjimkou TVZ, které se poskytují první pracovní den po 19. dni druhého měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven). Sladění harmonogramu pro 
poskytování vlastních zdrojů vítáme. 

Vyrovnání, opravy a úpravy 

28 Návrh obsahuje postup pro vyrovnání „celkové částky úpravy“24 vlastního zdroje 
ze systému ETS25. Smyslem tohoto postupu je zohlednit nejnovější údaje o HND a ETS, 
aby bylo možné v následujících letech upravit příspěvky, které členské státy v daném 
roce poskytly. Komise o výsledku vyrovnání informuje členské státy do 1. února a každý 
členský stát připíše výslednou čistou částku na účet v první pracovní den měsíce března 
následujícího roku. 

                                                      
21 Článek 11 návrhu. 

22 Článek 15 návrhu. 

23 Článek 13 návrhu. 

24 Čl. 7 odst. 4 návrhu. 

25 Článek 12 návrhu. 
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29 Návrh rovněž obsahuje ustanovení pro opravy a úpravy vlastních zdrojů z CBAM26 
a z přerozděleného zisku27. Tyto opravy a úpravy pozmění příspěvky uhrazené v daném 
roce a zaznamenají se do výkazu za následující rok. V případě vlastního zdroje z CBAM 
členské státy poskytnou částky konkrétních úprav první pracovní den měsíce února 
roku následujícího po roce, v němž každý členský stát zaslal svůj roční výkaz. V případě 
vlastního zdroje z přerozdělených zisků se úpravy poskytují ve dvanáctinách první 
pracovní den každého měsíce v roce následujícím po roce, v němž každý členský stát 
zaslal svůj roční výkaz. Navrhované ustanovení neuvádí, kdy by Komise měla o těchto 
opravách a úpravách členské státy informovat, aby v případě potřeby mohly být 
zahrnuty do příštího ročního výkazu. Stanovení lhůty by dále zlepšilo předvídatelnost 
pro členské státy. 

30 Navrhované postupy se v některých ohledech liší od postupů, které se vztahují na 
stávající vlastní zdroje. U vlastních zdrojů z DPH a HND oznamuje Komise výsledky 
vyrovnání, které zahrnují určité opravy, do 1. února a každý členský stát připisuje 
čistou částku na účet první pracovní den měsíce března následujícího roku. U vlastního 
zdroje nerecyklovaného plastového odpadu se částky poskytují první pracovní den 
měsíce června téhož roku. 

31 Ačkoli bereme na vědomí, že vyrovnání prognóz a opravy a úpravy vybraných 
příjmů se mohou řídit odlišnými pravidly, všechny mají stejný cíl revidovat částky 
vlastních zdrojů poskytnutých v předchozích letech. Domníváme se proto, že je možná 
další harmonizace, aby se snížila složitost. 

                                                      
26 Článek 14 návrhu. 

27 Článek 16 návrhu. 
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Lhůta pro opravy 

32 Komise navrhuje, aby se vlastní zdroj ze systému ETS po 31. prosinci třetího roku 
následujícího po příslušném roce již nemohl měnit28. Jedná se o stejnou lhůtu jako 
v případě TVZ. V případě vlastních zdrojů z CBAM a z přerozdělených zisků je 
navrhovaná lhůta pro změny 31. července pátého roku29. Lhůty pro opravy 
u navrhovaných a stávajících vlastních zdrojů srovnáváme v tabulce 1. Každý vlastní 
zdroj má jinou lhůtu, po jejímž uplynutí již nelze pro účely vlastních zdrojů zohlednit 
žádné provedené změny. I když tyto rozdíly lze do určité míry odůvodnit zvláštními rysy 
každého vlastního zdroje, domníváme se, že je možné lhůty pro provedení oprav sladit 
ještě lépe. 

Tabulka 1 – Lhůta pro změny (promlčení) u jednotlivých vlastních zdrojů 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízené Rady (EU, Euratom) 2021/770, nařízení Rady (EHS, Euratom) 
č. 1553/1989, nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 a návrhu. 

                                                      
28 Článek 6 návrhu. 

29 Čl. 14 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 návrhu. 

Druh vlastních zdrojů Právní základ Lhůta pro opravy

Vlastní zdroj z nerecyklovaných 
plastových obalových odpadů

Vlastní zdroj z DPH

TVZ

Vlastní zdroj z HND

Vlastní zdroj ze systému ETS

Vlastní zdroj z CBAM

Vlastní zdroj 
z přerozdělených zisků

Nařízení 2021/770
(MAR2)

Nařízení č. 1553/1989

Nařízení č. 609/2014
(MAR1)

Nařízení č. 609/2014
(MAR1)

Návrh (článek 6)

Návrh (článek 14)

Návrh (článek 16)

31. července
pátého roku 

31. července
čtvrtého roku 

31. prosince
třetího roku 

30. listopadu
čtvrtého roku 

31. prosince
třetího roku 

31. července
pátého roku 

31. července
pátého roku 
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Úroky z částek poskytnutých opožděně 

33 Úroky splatné z opožděně poskytnutých částek se vypočítají v souladu 
s postupem stanoveným v nařízení MAR1, včetně prahové hodnoty 1 000 EUR, pod níž 
se úroky nevybírají30. Vítáme skutečnost, že to odráží hodnotu stanovenou pro TVZ a 
vlastní zdroje z DPH a HND, ale konstatujeme, že prahová hodnota, pod níž se úroky 
z částek poskytnutých opožděně v souvislosti s vlastním zdrojem z nerecyklovaného 
plastového odpadu nevybírají, činí pouze 500 EUR31. 

Platba s výhradou a přezkumný postup 

34 Platba s výhradou je povolena pouze v případě vlastních zdrojů z CBAM a 
z přerozdělených zisků32. Tyto postupy existují i u TVZ a vlastního zdroje z DPH. 
Konstatujeme však, že pokud jde o vlastní zdroje ze systému ETS, z HND a 
z nerecyklovaného plastového odpadu, stávající a navrhovaná pravidla takovou 
možnost nestanoví. 

35 V návrhu se uvádí, že přezkumný postup se vztahuje na vlastní zdroj z CBAM a 
vlastní zdroj z přerozdělených zisků33. Postup se velmi podobá postupu uplatňovanému 
u TVZ, který nedávno zavedlo nařízení MAR134. Tento postup se však liší od postupů 
stanovených v nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 pro vlastní zdroj z DPH a 
v nařízení MAR2 pro vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalů. Kromě toho 
konstatujeme, že Komise nenavrhla zavést přezkumný postupu pro vlastní zdroj ze 
systému ETS. Srovnávací analýzu platných přezkumných postupů u navrhovaných a 
stávajících vlastních zdrojů uvádíme v tabulce 2. 

                                                      
30 Článek 17 návrhu. 

31 Viz článek 11 odst. 3 nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770 ze dne 30. dubna 2021 
o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, 
o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí 
hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního 
důchodu. 

32 Článek 18 návrhu. 

33 Článek 19 návrhu. 

34 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2022/615 ze dne 5. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU, Euratom) č. 609/2014 s cílem zvýšit předvídatelnost pro členské státy a vyjasnit 
postupy pro řešení neshod při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů 
z DPH a HND, Úř. věst. L 115, 13.4.2022, s. 51. 
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Tabulka 2 – Srovnání mezi přezkumnými postupy pro vlastní zdroje podle 
stávajících právní aktů a postupy podle návrhu 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770, nařízení Rady (EHS, Euratom) 
č. 1553/1989, nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 a návrhu. 

36 Ve stanovisku č. 2/2021 jsme doporučili pro poskytování vlastních zdrojů 
navrhnout jednotný přezkumný postup, neboť existence různých přezkumných 
postupů činí systém financování EU složitější. Na tomto stanovisku trváme a 
opakujeme, že takový postup by měl zajistit rovnováhu mezi právem členských států 
na obhajobu a možnou administrativní zátěží pro Komisi a zvláštnostmi jednotlivých 
zdrojů příjmů a jejich právním rámcem35. 

                                                      
35 Viz návrh 2 stanoviska č. 2/2021. 

Druh
vlastních zdrojů Právní základ

Vlastní zdroj 
z nerecyklovaných 

plastových obalových 
odpadů

Vlastní zdroj z DPH

TVZ

Vlastní zdroj z HND

Vlastní zdroj 
ze systému ETS

Vlastní zdroj 
z CBAM

Vlastní zdroj 
z přerozdělených zisků

Nařízení 2021/770 
(MAR2)

Nařízení č. 1553/1989

Nařízení č. 609/2014 
(MAR1)

Nařízení č. 609/2014 
(MAR1)

Návrh

Návrh

Návrh

Přezkumný postup není stanoven

Přezkumný postup není stanoven

Postup končí 
rozhodnutím 

Komise

Členský stát může 
podat žalobu 
na neplatnost 

u Soudního dvora 
Evropské unie 

(SDEU)

Členský stát může 
podat žalobu 

na bezdůvodné 
obohacení u SDEU
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Závěrečná ustanovení 

37 Komise navrhuje, aby se současné nařízení použilo ode dne 1. ledna 2023. Ovšem 
ustanovení o vstupu v platnost vlastního zdroje z přerozděleného zisku se použijí ode 
dne použitelnosti směrnice, která bude teprve vypracována a schválena, nebo ode dne, 
kdy vstoupí v platnost mnohostranná úmluva, podle toho, co nastane později36. To 
vytváří nejistotu ohledně toho, kdy se začnou projevovat účinky tohoto vlastního 
zdroje. 

38 Kromě toho konstatujeme, že navrhované změny směrnice o systému ETS (viz 
bod 05) a odvětvových právních předpisů týkajících se CBAM (viz bod 07) nemusí být 
schváleny do 1. ledna 2023, což by mohlo zpozdit používání souvisejících vlastních 
zdrojů a mít významný dopad na rozpočty členských států v důsledku toho, že se 
vnitrostátní příspěvky budou počítat se zpětnou platností, až vstoupí v platnost 
rozhodnutí o vlastních zdrojích. 

                                                      
36 Článek 22 návrhu. 
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Navrhované změny návrhu 
39 V příloze uvádíme menší navrhované změny konkrétního bodu návrhu a 
poznámky k němu. V případech, kdy se pravidla pro poskytování nových vlastních 
zdrojů liší od pravidel, která se vztahují na stávající vlastní zdroje z TVZ, HND, DPH a 
nerecyklovaného plastového odpadu, žádnou změnu nenavrhujeme. 
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Závěry 

Pokrok při zavádění nových vlastních zdrojů 

40 Vítáme návrh přijatý Komisí v rámci plánu zavádění nových vlastních zdrojů, který 
je součástí interinstitucionální dohody pro VFR na období 2021–2027. Má strukturu 
odrážející stávající nařízení MAR1 a MAR2 (viz bod 14), což do budoucna usnadní 
konsolidaci pravidel pro poskytování vlastních zdrojů. 

41 Bereme na vědomí nové postupy a metody navrhované Komisí pro koncipování 
nových zdrojů příjmů, především pokud se jedná o výpočet vlastních zdrojů z CBAM a 
z přerozdělených zisků, při němž se místo prognóz využívají skutečné údaje, takže není 
potřeba provádět vyrovnání (viz bod 24). Podle našeho názoru přispívají ke zvýšení 
předvídatelnosti a mohou snížit administrativní zátěž spojenou se správou vlastních 
zdrojů. 

Potřeba větší soudržnosti pravidel pro správu vlastních zdrojů 

42 Konstatujeme, že pravidla, která návrh pro řízení vlastních zdrojů zavádí, nejsou 
vždy v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 
(o tradičních vlastních zdrojích a vlastních zdrojích z HND a DPH), nařízení Rady (EU, 
Euratom) 2021/770 (o vlastním zdroji z nerecyklovaných plastových obalových odpadů) 
a v nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (o vlastním zdroji z DPH). 

43 Přestože bereme na vědomí zvláštní rysy nově navrhovaných vlastních zdrojů, 
domníváme se, že je možné je více sladit, pokud jde o referenční roky pro jejich 
výpočet (viz body 22 až 24), proces jejich vyrovnání a úprav (viz body 28 až 31), lhůty 
pro opravy (viz bod 32), prahovou hodnotu, pod níž se nevybírají úroky z plateb 
poskytnutých opožděně (viz bod 33), a přezkumné postupy (viz bod 35 a 36). 
Navrhujeme, aby Komise zvážila co největší snížení rozdílů mezi pravidly, a to 
nejpozději při sloučení nařízení MAR1, MAR2 a MAR3. 
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Potřeba konsolidovat všechna pravidla pro poskytování 
vlastních zdrojů do jediného legislativního aktu 

44 Komise v návrhu zastává názor, že veškerá ustanovení o poskytování vlastních 
zdrojů by měla být v budoucnosti sloučena, až budou dohodnuty nové zdroje příjmů. 
Tento cíl bereme na vědomí, avšak konstatujeme také, že sloučení všech těchto 
ustanovení nebylo dosud navrženo. Opakujeme, že jediný legislativní akt s úplným 
souborem ustanovení o poskytování vlastních zdrojů by systém zjednodušil a 
zprůhlednil37. Vybízíme Komisi, aby navrhla, že všechna pravidla by měla být 
konsolidována do jediného nařízení o poskytování vlastních zdrojů. 

Nedostatečné podrobnosti pro provedení náležitého posouzení 

45 I když naše připomínky vycházejí z veřejných informací a dalších údajů získaných 
od Komise, návrh vychází převážně z návrhů Komise týkajících se odvětvových právních 
předpisů EU nebo z přípravné práce vedoucí k těmto návrhům (viz bod 17). Jedná se 
o klíčové dokumenty, které nám umožňují vydat kvalifikované stanovisko, jak to 
vyžaduje čl. 322 odst. 2 SFEU. 

46 Vzhledem k tomu, že tyto nové vlastní zdroje jsou důležitým prvkem systému 
financování EU, uvítali bychom, kdyby nás Evropský parlament a Rada znovu 
konzultovaly, jakmile budou k dispozici úplné údaje o fungování vlastních zdrojů 
z CBAM a z přerozdělených zisků. 

Toto stanovisko přijal senát 5, jemuž předsedá Tony Murphy, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku dne 5. července 2022. 

 Za Účetní dvůr 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 předseda  

                                                      
37 Bod 12 stanoviska č. 5/2018 a bod 37 stanoviska č. 2/2021. 
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Příloha 

Naše navrhované změny návrhu a poznámky k němu 

Znění návrhu Navrhovaná změna Poznámka 

Čl. 5 odst. 5 

„Každý členský stát zašle 
Komisi do 31. července 
[…], vypočtených 
v souladu s článkem 15, 
[…]“ 

 

„Každý členský stát zašle 
Komisi do 31. července 
[…], vypočtených 
v souladu s článkem 159, 
[…]“ 

 

Znění návrhu obsahuje 
nesprávný odkaz na 
příslušný článek. 
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	Příloha
	Naše navrhované změny návrhu a poznámky k němu
	ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE,
	s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 322 odst. 2 této smlouvy,
	s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a přerozdělených zisků a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků, přijatý dne 14. března 2022,
	s ohledem na žádost Rady o stanovisko, kterou Účetní dvůr obdržel dne 30. března 2022,
	s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom,
	s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků, naposledy pozměněné nařízením (EU, Euratom) 2022/615 ze dne 5. dubna 2022,
	s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770 ze dne 30. dubna 2021 o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu,
	s ohledem na předchozí stanoviska Evropského účetního dvora k systému vlastních zdrojů EU, zejména stanoviska č. 5/2018 a č. 2/2021,
	vzhledem k těmto důvodům:
	1) Diskusní dokument Komise o budoucnosti financí EU zdůraznil, že stávající přístup k financování je příliš komplikovaný, neprůhledný a poznamenaný složitými korekčními mechanismy a že do budoucna by měl tento systém být jednodušší, spravedlivý a transparentní;
	2) V usnesení o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie, které v březnu 2018 přijal Evropský parlament, upozornil Evropský parlament na nedostatky v současném způsobu financování rozpočtu EU a požadoval dalekosáhlé reformy a také vyzval zejména k zavedení nových rozdílných kategorií vlastních zdrojů a zrušení všech oprav;
	PŘIJAL TOTO STANOVISKO:
	Úvod
	01 NextGenerationEU (dále jen „NGEU“) je dočasný fond EU, který má za cíl podpořit členské státy při snižování socioekonomického dopadu pandemie COVID-19 a návratu na cestu udržitelného růstu. V rámci NGEU budou k dispozici finanční prostředky získané na kapitálových trzích ve výši až 750 miliard EUR. Aby mohla EU nevratnou finanční podporu poskytovanou členským státům v souvislosti s NGEU splácet, jsou zapotřebí dostatečné příjmy. Splátky jsou naplánovány tak, že budou trvat do konce roku 2058.
	02 V interinstitucionální dohodě pro víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na plánu zavádění nových vlastních zdrojů, které postačí na pokrytí částky odpovídající předpokládaným výdajům v souvislosti se splácením prostředků z NGEU. V rámci tohoto plánu Komise navrhne pět nových vlastních zdrojů – tři v roce 2021 a dva v roce 2024 – a zavede je v rozpočtových letech 2023 a 2026.
	03 Dne 22. prosince 2021 navrhla Komise změnit rozhodnutí o vlastních zdrojích a postupně od roku 2023 zavést tři nové kategorie vlastních zdrojů: první z revidovaného systému EU pro obchodování s emisemi, druhý z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a třetí z podílu na zbytkových ziscích největších a nejziskovějších nadnárodních podniků přerozdělených členským státům. Tento návrh nebyl dosud přijat. Zároveň se Komise zavázala, že v první polovině roku 2022 navrhne pro poskytování nových vlastních zdrojů nová pravidla.
	04 Dne 14. března 2022 předložila Komise návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a přerozdělených zisků a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (dále jen „návrh“). Dne 30. března 2022 Rada požádala EÚD o stanovisko k návrhu.
	Nové vlastní zdroje jsou určeny k financování nástroje NextGenerationEU
	Vlastní zdroj ze systému EU pro obchodování s emisemi


	05 Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) je trhem EU s uhlíkem, jehož prostřednictvím společnosti nakupují nebo získávají emisní povolenky. Komise navrhuje, aby 25 % výnosů z povolenek v rámci vlastních zdrojů získaných z obchodování s emisemi připadlo do rozpočtu EU. To zahrnuje příjmy ze stávajícího ETS pro stacionární zařízení a letectví, pro něž by se dražily další povolenky, jakož i jeho rozšíření na námořní dopravu a zavedení samostatného obchodování s emisemi pro silniční dopravu a budovy.
	06 Komise v rozhodnutí o vlastních zdrojích (viz bod 03) rovněž navrhla dočasný solidární mechanismus. Mechanismus zavádí maximální výši příspěvku pro členské státy s nižšími příjmy a vysokou uhlíkovou náročností a minimální výši příspěvku pro členské státy s obvykle vyššími příjmy a nízkou uhlíkovou náročností. Komise odhaduje, že vlastní zdroj ze systému ETS vygeneruje pro rozpočet EU na období 2026–2030 v průměru přibližně 12 miliard EUR ročně.
	Vlastní zdroj z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích

	07 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) stanoví cenu uhlíku u dovozu EU, s jehož výrobou jsou spojeny emise, která odpovídá částce, která by byla zaplacena, kdyby bylo zboží vyrobeno na jednotném trhu. Přijetí CBAM je v současné době předmětem legislativní diskuse.
	08 Aby mohli dovozci dovážet tyto výrobky do EU, budou muset zakoupit certifikát CBAM. Cena certifikátů se vypočítá na základě týdenní průměrné dražební ceny emisních povolenek, vyjádřené v eurech za tunu emisí CO2. Komise navrhuje, aby 75 % příjmů vybraných členskými státy v rámci CBAM směřovalo do rozpočtu EU. Očekává se, že tento mechanismus začne vytvářet příjmy pro rozpočet EU po přechodném období plánovaném na roky 2023–2025. Odhaduje se, že mechanismus vygeneruje pro rozpočet EU na období 2026–2030 v průměru přibližně 1 miliardu EUR ročně.
	Vlastní zdroj z podílu na zbytkových ziscích největších a nejziskovějších nadnárodních podniků přerozdělených členským státům

	09 Komise navrhuje, aby členské státy poskytovaly vnitrostátní příspěvek do rozpočtu EU vycházející z podílu na zbytkových ziscích největších a nejziskovějších nadnárodních podniků přerozdělených členským státům. Členské státy budou mít nárok na podíl na přerozdělených ziscích souvisejících se zbožím nebo službami poskytovanými nadnárodními podniky, které se využívají nebo spotřebovávají v jejich jurisdikci.
	10 Tento vlastní zdroj vychází z reformy mezinárodního daňového rámce, na které se v říjnu 2021 dohodlo více než 130 členů inkluzivního rámce OECD/G20 pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku. Cílem tzv. prvního pilíře této dohody je umožnit zúčastněným zemím zdanit část zbytkových zisků největších světových nadnárodních podniků, přičemž o tomto návrhu se v současné době na mezinárodní úrovni vedou diskuse. Komise tudíž dosud nepřijala návrh odvětvových právních předpisů.
	11 V rámci tohoto navrhovaného vlastního zdroje by členské přispívaly do rozpočtu EU 15 % podílu na zdanitelných ziscích nadnárodních podniků, které jsou jim přerozděleny. Odhaduje se, že tento vlastní zdroj přinese do rozpočtu EU příjmy ve výši 2,5 až 4 miliardy EUR ročně.
	Poskytování vlastních zdrojů

	12 Nařízení o poskytování vlastních zdrojů, která doplňují rozhodnutí o vlastních zdrojích, jsou pilíři systému financování EU. Stanoví postupy a lhůty pro poskytování vlastních zdrojů Komisi, jak je uvedeno níže:
	o nařízení č. 609/2014 (MAR1) upravuje tradiční vlastní zdroje (TVZ) a vlastní zdroje z daně z přidané hodnoty (DPH) a z hrubého národního důchodu (HND),
	o nařízení 2021/770 (MAR2) upravuje nový vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalových odpadů.
	13 Budou-li navrhované změny rozhodnutí o vlastních zdrojích popsané v bodech 05 až 11 přijaty, zavedou do systému financování EU další tři vlastní zdroje. Ty jsou v současné době předmětem legislativních jednání, Komise ale již v této rané fázi předložila pro nové vlastní zdroje návrh na zavedení zvláštního nařízení o poskytování vlastních zdrojů (MAR3) (viz bod 04). Níže uvádíme své stanovisko k tomuto návrhu.
	Návrh

	14 Podle Komise návrh doplňuje praktické postupy, včetně opatření v oblasti kontroly, dohledu a přezkumu, pro dodatečné nové vlastní zdroje navržené v pozměněném rozhodnutí o vlastních zdrojích. Jeho struktura odráží či napodobuje ustanovení nařízení MAR1 a MAR2 upravující uchovávání podkladů, správní spolupráci, účetní záznamy pro vlastní zdroje, připsání a účtování a řízení peněžních prostředků.
	15 Návrh stanoví pravidla pro poskytování dodatečných tří vlastních zdrojů. Obsahuje také ustanovení o platbách s výhradou a přezkumnému postupu a o úrocích z vlastních zdrojů poskytnutých opožděně.
	16 Komise v návrhu opakuje, že ustanovení o poskytování všech vlastních zdrojů by měla být sloučena, jakmile bude dosaženo dohody o návrhu, aby se zabránilo souběžné existenci několika nařízení (MAR1, MAR2 a MAR3) a zajistila se právní soudržnost v souladu s programem EU pro zlepšování právní úpravy.
	Připomínky
	Obecné připomínky

	17 S výjimkou hlavní složky navrhovaného vlastního zdroje ze systému ETS nejsou odvětvové právní předpisy pro nové vlastní zdroje stanovené v návrhu dosud schváleny. Legislativní proces, který má rozšířit ETS na emise z námořní a silniční dopravy a z budov a vést k přijetí CBAM, nebyl dosud ukončen. Rovněž nebyl dosud stanoven základ pro výpočet zbytkových zisků největších a nejziskovějších nadnárodních podniků přerozdělovaných členským státům. Zatímco práce na mnohostranné úmluvě, kterou se provádí dohoda o inkluzivním rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a G20 pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku, stále pokračuje, Komise oznámila, že v roce 2022 předloží návrh směrnice Rady.
	18 Komise tudíž dosud nestanovila vnitřní postupy pro správu navrhovaných nových vlastních zdrojů. Patří mezi ně postupy pro výpočet, stanovení a inkasování příjmů. Nedostatek dostupných informací o fungování těchto procesů omezuje rozsah tohoto stanoviska.
	19 Již v minulosti jsme konstatovali, že systém vlastních zdrojů je složitý a málo transparentní. V návaznosti na změnu rozhodnutí o vlastních zdrojích navrženou Komisí, která doplňuje tři nové vlastní zdroje, zavádí návrh zvláštní soubory pravidel a metod jejich poskytování. Tato pravidla a metody se liší od pravidel a metod, které se vztahují na stávající vlastní zdroje (viz body 21 až 38). Podle našeho názoru je tedy navržený systém financování EU i nadále složitý.
	Konkrétní připomínky

	20 Kromě výše uvedených bodů uvádíme konkrétní poznámky k následujícím kapitolám návrhu (s odkazem na příslušná ustanovení):
	a) Obecná ustanovení (navrhované články 1 až 4);
	b) Účty pro vlastní zdroje (navrhované články 5 a 6);
	c) Výpočet vlastních zdrojů (navrhované články 7 až 9);
	d) Poskytování vlastních zdrojů (navrhované články 10 až 17);
	e) Platba s výhradou a přezkumný postup (navrhované články 18 a 19);
	f) Závěrečná ustanovení (navrhované články 21 a 22).
	Obecná ustanovení

	21 Komise navrhuje, aby doba uchovávání podkladů byla tři roky v případě vlastního zdroje ze systému ETS a pět let v případě vlastního zdroje z CBAM a vlastního zdroje z přerozdělených zisků. Ostatní již existující vlastní zdroje mají odlišnou dobu uchovávání podkladů: tři roky v případě TVZ a čtyři roky v případě vlastních zdrojů z HND a z DPH a pět let u vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů. I když konstatujeme, že navrhované lhůty pro uchovávání podkladů se liší, vítáme skutečnost, že jsou v souladu se lhůtou pro opravu každého vlastního zdroje (viz bod 32).
	Účty pro vlastní zdroje

	22 Pokud jde o připisování vlastních zdrojů na účty, stanoví návrh pro výpočet příspěvků pro daný rozpočet různé referenční roky (viz obrázek 1):
	o rozpočtový rok v případě vlastního zdroje ze systému ETS, 
	o dva roky před rozpočtovým rokem u vlastního zdroj z CBAM,
	o tři roky před rozpočtovým rokem v případě vlastního zdroje z přerozdělených zisků.
	Obrázek 1 – Období pro výpočet jednotlivých vlastních zdrojů
	/
	* Příspěvky z ETS jsou odvozeny z konečných údajů, avšak úpravy zohledňující dočasný solidární mechanismus (viz bod 06) vycházejí z prognóz.
	Zdroj: EÚD na základě nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770, nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 a návrhu.
	23 Zatímco přístup navrhovaný pro vlastní zdroj ze systému ETS je podobný přístupu u TVZ, přístup navrhovaný pro vlastní zdroje z CBAM a z přerozdělených zisků odděluje referenční rok pro výpočet vnitrostátních příspěvků od roku, kdy jsou potřeba v rozpočtu EU. To znamená, že příspěvek členských států do rozpočtu EU není vázán na daný referenční rok, v němž mají být výdaje financovány.
	24 Přístup v případě vlastních zdrojů z CBAM a z přerozdělených zisků se odchyluje od stávajícího přístupu uplatňovaného v případě v současnosti fungujících vlastních zdrojů a navrhovaného vlastního zdroje ze systému ETS. Vlastní zdroje z HND, DPH a nerecyklovaného plastového odpadu se do rozpočtu zapisují na základě prognóz částek na rozpočtový rok. Ty se stanovují předem a poté se v následujících letech upravují (pomocí mechanismu zůstatků a úprav zůstatků). Uznáváme však, že metoda navrhovaná pro vlastní zdroj z CBAM a vlastní zdroj z přerozdělených zisků zvyšuje předvídatelnost. To by také mohlo snížit administrativní zátěž spojenou se správou vlastních zdrojů, protože by v budoucích letech nebylo třeba provádět vyrovnání.
	Výpočet vlastních zdrojů

	25 Navrhované metody výpočtu tří nových vlastních zdrojů do značné míry závisí na schválení změny rozhodnutí o vlastních zdrojích navržené Komisí, na schválení odvětvových právních předpisů, které jsou legislativně projednávány nebo mají být navrženy, a na vytvoření postupů pro jejich správu (viz body 17 a 18). Navrhovaná ustanovení pro výpočet těchto nových zdrojů příjmů proto nemůžeme komplexně posoudit.
	Poskytování vlastních zdrojů
	Harmonogram poskytování vlastních zdrojů


	26 Komise navrhuje, aby se všechny nové vlastní zdroje poskytovaly první pracovní den v měsíci:
	o vlastní zdroj ze systému ETS se poskytuje první pracovní den druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven,
	o vlastní zdroj z přerozdělených zisků se poskytuje první pracovní den každého měsíce (částky činí jednu dvanáctinu výkazu zaslaného členskými státy v předešlém roce),
	o částky vlastního zdroje z CBAM se poskytují každoročně první pracovní den měsíce února.
	27 Také stávající vlastní zdroje se poskytují první pracovní den každého měsíce (s výjimkou TVZ, které se poskytují první pracovní den po 19. dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven). Sladění harmonogramu pro poskytování vlastních zdrojů vítáme.
	Vyrovnání, opravy a úpravy

	28 Návrh obsahuje postup pro vyrovnání „celkové částky úpravy“ vlastního zdroje ze systému ETS. Smyslem tohoto postupu je zohlednit nejnovější údaje o HND a ETS, aby bylo možné v následujících letech upravit příspěvky, které členské státy v daném roce poskytly. Komise o výsledku vyrovnání informuje členské státy do 1. února a každý členský stát připíše výslednou čistou částku na účet v první pracovní den měsíce března následujícího roku.
	29 Návrh rovněž obsahuje ustanovení pro opravy a úpravy vlastních zdrojů z CBAM a z přerozděleného zisku. Tyto opravy a úpravy pozmění příspěvky uhrazené v daném roce a zaznamenají se do výkazu za následující rok. V případě vlastního zdroje z CBAM členské státy poskytnou částky konkrétních úprav první pracovní den měsíce února roku následujícího po roce, v němž každý členský stát zaslal svůj roční výkaz. V případě vlastního zdroje z přerozdělených zisků se úpravy poskytují ve dvanáctinách první pracovní den každého měsíce v roce následujícím po roce, v němž každý členský stát zaslal svůj roční výkaz. Navrhované ustanovení neuvádí, kdy by Komise měla o těchto opravách a úpravách členské státy informovat, aby v případě potřeby mohly být zahrnuty do příštího ročního výkazu. Stanovení lhůty by dále zlepšilo předvídatelnost pro členské státy.
	30 Navrhované postupy se v některých ohledech liší od postupů, které se vztahují na stávající vlastní zdroje. U vlastních zdrojů z DPH a HND oznamuje Komise výsledky vyrovnání, které zahrnují určité opravy, do 1. února a každý členský stát připisuje čistou částku na účet první pracovní den měsíce března následujícího roku. U vlastního zdroje nerecyklovaného plastového odpadu se částky poskytují první pracovní den měsíce června téhož roku.
	31 Ačkoli bereme na vědomí, že vyrovnání prognóz a opravy a úpravy vybraných příjmů se mohou řídit odlišnými pravidly, všechny mají stejný cíl revidovat částky vlastních zdrojů poskytnutých v předchozích letech. Domníváme se proto, že je možná další harmonizace, aby se snížila složitost.
	Lhůta pro opravy

	32 Komise navrhuje, aby se vlastní zdroj ze systému ETS po 31. prosinci třetího roku následujícího po příslušném roce již nemohl měnit. Jedná se o stejnou lhůtu jako v případě TVZ. V případě vlastních zdrojů z CBAM a z přerozdělených zisků je navrhovaná lhůta pro změny 31. července pátého roku. Lhůty pro opravy u navrhovaných a stávajících vlastních zdrojů srovnáváme v tabulce 1. Každý vlastní zdroj má jinou lhůtu, po jejímž uplynutí již nelze pro účely vlastních zdrojů zohlednit žádné provedené změny. I když tyto rozdíly lze do určité míry odůvodnit zvláštními rysy každého vlastního zdroje, domníváme se, že je možné lhůty pro provedení oprav sladit ještě lépe.
	Tabulka 1 – Lhůta pro změny (promlčení) u jednotlivých vlastních zdrojů
	/
	Zdroj: EÚD na základě nařízené Rady (EU, Euratom) 2021/770, nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/1989, nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 a návrhu.
	Úroky z částek poskytnutých opožděně

	33 Úroky splatné z opožděně poskytnutých částek se vypočítají v souladu s postupem stanoveným v nařízení MAR1, včetně prahové hodnoty 1 000 EUR, pod níž se úroky nevybírají. Vítáme skutečnost, že to odráží hodnotu stanovenou pro TVZ a vlastní zdroje z DPH a HND, ale konstatujeme, že prahová hodnota, pod níž se úroky z částek poskytnutých opožděně v souvislosti s vlastním zdrojem z nerecyklovaného plastového odpadu nevybírají, činí pouze 500 EUR.
	Platba s výhradou a přezkumný postup

	34 Platba s výhradou je povolena pouze v případě vlastních zdrojů z CBAM a z přerozdělených zisků. Tyto postupy existují i u TVZ a vlastního zdroje z DPH. Konstatujeme však, že pokud jde o vlastní zdroje ze systému ETS, z HND a z nerecyklovaného plastového odpadu, stávající a navrhovaná pravidla takovou možnost nestanoví.
	35 V návrhu se uvádí, že přezkumný postup se vztahuje na vlastní zdroj z CBAM a vlastní zdroj z přerozdělených zisků. Postup se velmi podobá postupu uplatňovanému u TVZ, který nedávno zavedlo nařízení MAR1. Tento postup se však liší od postupů stanovených v nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 pro vlastní zdroj z DPH a v nařízení MAR2 pro vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalů. Kromě toho konstatujeme, že Komise nenavrhla zavést přezkumný postupu pro vlastní zdroj ze systému ETS. Srovnávací analýzu platných přezkumných postupů u navrhovaných a stávajících vlastních zdrojů uvádíme v tabulce 2.
	Tabulka 2 – Srovnání mezi přezkumnými postupy pro vlastní zdroje podle stávajících právní aktů a postupy podle návrhu
	/
	Zdroj: EÚD na základě nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770, nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/1989, nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 a návrhu.
	36 Ve stanovisku č. 2/2021 jsme doporučili pro poskytování vlastních zdrojů navrhnout jednotný přezkumný postup, neboť existence různých přezkumných postupů činí systém financování EU složitější. Na tomto stanovisku trváme a opakujeme, že takový postup by měl zajistit rovnováhu mezi právem členských států na obhajobu a možnou administrativní zátěží pro Komisi a zvláštnostmi jednotlivých zdrojů příjmů a jejich právním rámcem.
	Závěrečná ustanovení

	37 Komise navrhuje, aby se současné nařízení použilo ode dne 1. ledna 2023. Ovšem ustanovení o vstupu v platnost vlastního zdroje z přerozděleného zisku se použijí ode dne použitelnosti směrnice, která bude teprve vypracována a schválena, nebo ode dne, kdy vstoupí v platnost mnohostranná úmluva, podle toho, co nastane později. To vytváří nejistotu ohledně toho, kdy se začnou projevovat účinky tohoto vlastního zdroje.
	38 Kromě toho konstatujeme, že navrhované změny směrnice o systému ETS (viz bod 05) a odvětvových právních předpisů týkajících se CBAM (viz bod 07) nemusí být schváleny do 1. ledna 2023, což by mohlo zpozdit používání souvisejících vlastních zdrojů a mít významný dopad na rozpočty členských států v důsledku toho, že se vnitrostátní příspěvky budou počítat se zpětnou platností, až vstoupí v platnost rozhodnutí o vlastních zdrojích.
	Navrhované změny návrhu
	39 V příloze uvádíme menší navrhované změny konkrétního bodu návrhu a poznámky k němu. V případech, kdy se pravidla pro poskytování nových vlastních zdrojů liší od pravidel, která se vztahují na stávající vlastní zdroje z TVZ, HND, DPH a nerecyklovaného plastového odpadu, žádnou změnu nenavrhujeme.
	Závěry
	Pokrok při zavádění nových vlastních zdrojů

	40 Vítáme návrh přijatý Komisí v rámci plánu zavádění nových vlastních zdrojů, který je součástí interinstitucionální dohody pro VFR na období 2021–2027. Má strukturu odrážející stávající nařízení MAR1 a MAR2 (viz bod 14), což do budoucna usnadní konsolidaci pravidel pro poskytování vlastních zdrojů.
	41 Bereme na vědomí nové postupy a metody navrhované Komisí pro koncipování nových zdrojů příjmů, především pokud se jedná o výpočet vlastních zdrojů z CBAM a z přerozdělených zisků, při němž se místo prognóz využívají skutečné údaje, takže není potřeba provádět vyrovnání (viz bod 24). Podle našeho názoru přispívají ke zvýšení předvídatelnosti a mohou snížit administrativní zátěž spojenou se správou vlastních zdrojů.
	Potřeba větší soudržnosti pravidel pro správu vlastních zdrojů

	42 Konstatujeme, že pravidla, která návrh pro řízení vlastních zdrojů zavádí, nejsou vždy v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 (o tradičních vlastních zdrojích a vlastních zdrojích z HND a DPH), nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770 (o vlastním zdroji z nerecyklovaných plastových obalových odpadů) a v nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (o vlastním zdroji z DPH).
	43 Přestože bereme na vědomí zvláštní rysy nově navrhovaných vlastních zdrojů, domníváme se, že je možné je více sladit, pokud jde o referenční roky pro jejich výpočet (viz body 22 až 24), proces jejich vyrovnání a úprav (viz body 28 až 31), lhůty pro opravy (viz bod 32), prahovou hodnotu, pod níž se nevybírají úroky z plateb poskytnutých opožděně (viz bod 33), a přezkumné postupy (viz bod 35 a 36). Navrhujeme, aby Komise zvážila co největší snížení rozdílů mezi pravidly, a to nejpozději při sloučení nařízení MAR1, MAR2 a MAR3.
	Potřeba konsolidovat všechna pravidla pro poskytování vlastních zdrojů do jediného legislativního aktu

	44 Komise v návrhu zastává názor, že veškerá ustanovení o poskytování vlastních zdrojů by měla být v budoucnosti sloučena, až budou dohodnuty nové zdroje příjmů. Tento cíl bereme na vědomí, avšak konstatujeme také, že sloučení všech těchto ustanovení nebylo dosud navrženo. Opakujeme, že jediný legislativní akt s úplným souborem ustanovení o poskytování vlastních zdrojů by systém zjednodušil a zprůhlednil. Vybízíme Komisi, aby navrhla, že všechna pravidla by měla být konsolidována do jediného nařízení o poskytování vlastních zdrojů.
	Nedostatečné podrobnosti pro provedení náležitého posouzení

	45 I když naše připomínky vycházejí z veřejných informací a dalších údajů získaných od Komise, návrh vychází převážně z návrhů Komise týkajících se odvětvových právních předpisů EU nebo z přípravné práce vedoucí k těmto návrhům (viz bod 17). Jedná se o klíčové dokumenty, které nám umožňují vydat kvalifikované stanovisko, jak to vyžaduje čl. 322 odst. 2 SFEU.
	46 Vzhledem k tomu, že tyto nové vlastní zdroje jsou důležitým prvkem systému financování EU, uvítali bychom, kdyby nás Evropský parlament a Rada znovu konzultovaly, jakmile budou k dispozici úplné údaje o fungování vlastních zdrojů z CBAM a z přerozdělených zisků.
	Toto stanovisko přijal senát 5, jemuž předsedá Tony Murphy, člen Účetního dvora, v Lucemburku dne 5. července 2022.
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