
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 22 października 2009 r. 

ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat 
kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031) 

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) 

(2009/780/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 
27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji 
płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla 
rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1290/2005 ( 1 ), w szczególności jego art. 4 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2008/788/WE ( 2 ) ustalono kwoty 
netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji 
w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012. 

(2) Portugalia powiadomiła Komisję, że w związku 
z nieprzewidzianymi trudnościami w sektorze rolnictwa, 
spowodowanymi przez trwający kryzys gospodarczy 
i jego negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną 
rolników, postanowiła nie stosować dobrowolnej modu
lacji w roku kalendarzowym 2009. Portugalia podjęła 
decyzję o utrzymaniu jednolitej krajowej stawki dobro
wolnej modulacji wynoszącej 10 % dla lat kalendarzo
wych 2010, 2011 i 2012. 

(3) W trosce o zachowanie jasności należy zatem uchylić 
i zastąpić decyzję 2008/788/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Kwoty netto wynikające z zastosowania dobrowolnej modulacji 
w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 są 
następujące: 

(mln EUR) 

2010 2011 2012 

29,0 25,0 21,0 

Artykuł 2 

Decyzja 2008/788/WE traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się wraz z początkiem roku budżeto
wego 2011. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji

PL 23.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 278/59 

( 1 ) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 271 z 11.10.2008, s. 44.


