
A BIZOTTSÁG 333/2008/EK RENDELETE

(2008. április 11.)

a 378/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott önkéntes moduláció keretében Portugáliának
nyújtott kiegészítő támogatási összegek felső határának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben
meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az
1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. március
27-i 378/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
1. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 378/2007/EK rendelet megteremtette annak feltételeit,
hogy a tagállamok a 2007–2012 közötti időszak során
csökkenthessék a területükön az 1782/2003/EK tanácsi
rendelet (2) alapján odaítélt közvetlen kifizetésekre vonat-
kozó összegeket (a továbbiakban: önkéntes moduláció).

(2) Portugália úgy határozott, hogy 2008-tól alkalmazza az
önkéntes modulációt és évi 10 %-kal csökkenti a
közvetlen kifizetéseket.

(3) A vidékfejlesztési programozási intézkedésekhez nyújtott
közösségi támogatásként Portugália rendelkezésére bocsá-
tott, az önkéntes moduláció alkalmazásából származó
nettó összegek megállapításához meg kell határozni a
kiegészítő támogatások teljes összegének a

378/2007/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének
harmadik albekezdése szerinti, Portugáliára vonatkozó
felső határait.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 378/2007/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének harmadik
albekezdésében előírtak szerint Portugália esetében a kiegészítő
támogatások teljes összegének felső határai a következők:

Naptári év Millió EUR

2008 20,4

2009 20,4

2010 20,4

2011 20,4

2012 20,4

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 11-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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