
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 3.)

az önkéntes moduláció Portugáliában való alkalmazásából származó nettó összegeknek a 2009–2012
közötti naptári évek tekintetében történő meghatározásáról

(az értesítés a C(2008) 5533. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2008/788/EK)

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
4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 378/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b)
pontja előírja, hogy azok a tagállamok, amelyek az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelet (2) 70. cikkének
(4a) bekezdése alapján eltekinthetnek a közösségi támo
gatás társfinanszírozására vonatkozó követelmény alkal
mazásától, a 2007–2012 közötti időszakban egy
„önkéntes moduláció” elnevezésű csökkentést alkalmaz
hatnak minden olyan összegre, amely a közös agrárpoli
tika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet (3)
2. cikkének d) pontja értelmében a közvetlen kifizetések
körébe tartozik.

(2) A 378/2007/EK rendelet 2. cikke értelmében a tagálla
moknak az említett rendelet hatálybalépésétől számított
két hónapon belül meg kell határozniuk a 2007–2012
közötti időszakra alkalmazandó önkéntes moduláció éves
mértékét, amelyet közölniük kell a Bizottsággal a modu
láció alkalmazásának várható hatását felmérő hatásvizs
gálat továbbításával egyidejűleg.

(3) Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó
összegeket nemzeti szintű egységes mértékű önkéntes
moduláció esetén számítás alapján, illetve regionálisan
differenciált mértékeket alkalmazni szándékozó tagál
lamok esetén a tagállamok által a 378/2007/EK rendelet
3. cikkének (2) bekezdése alapján közölt összegek alapján
határozzák meg.

(4) Portugália arról értesítette a Bizottságot, hogy a
2009–2012 közötti naptári évek vonatkozásában
nemzeti szinten egységesen 10 %-os mértékű önkéntes
modulációt fog alkalmazni.

(5) Portugália hatásvizsgálatot is közölt az említett modu
láció alkalmazásával kapcsolatban.

(6) A 333/2008/EK bizottsági rendelet (4) megállapította a
378/2007/EK rendeletben meghatározott önkéntes
moduláció keretében Portugáliának nyújtott kiegészítő
támogatási összegek felső határát.

(7) Ezért indokolt meghatározni az önkéntes moduláció
Portugáliában való alkalmazásából eredő nettó össze
geket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az önkéntes modulációnak Portugáliában való alkalmazásából
eredő nettó összegek a 2009–2012 közötti naptári évekre
vonatkozóan a következők:

Év 2009 2010 2011 2012

Millió EUR 41,6 40,8 40,8 40,8

2. cikk

Ez a határozat a 2010-es költségvetési évtől alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 3-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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