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Tarkistus 42
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta Egeanmeren pienten saarten 
hyväksi toteutettavan järjestelmän 
tavoitteet toteutuisivat paremmin, 
ohjelmaan olisi sisällytettävä toimenpiteitä, 
joilla taataan maataloustuotteiden hankinta 
sekä paikallisen maataloustuotannon 
säilyttäminen ja kehittäminen. On syytä 
yhdenmukaistaa ohjelmatyön tasoa sekä 
soveltaa järjestelmällisesti komission ja 
jäsenvaltion väliseen kumppanuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa.

(4) Jotta Egeanmeren pienten saarten 
hyväksi toteutettavan järjestelmän 
tavoitteet toteutuisivat paremmin, 
ohjelmaan olisi sisällytettävä toimenpiteitä, 
joilla taataan maataloustuotteiden hankinta 
sekä paikallisen maataloustuotannon 
säilyttäminen ja kehittäminen. On syytä 
yhdenmukaistaa ohjelmatyön tasoa sekä 
soveltaa järjestelmällisesti komission ja 
jäsenvaltion väliseen kumppanuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa. Komission on 
osallistuttava tukiohjelmien laatimiseen 
vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja laatimalla 
harmonisoidut indikaattorit, joilla 
seurataan ohjelmien täytäntöönpanoa.

Or. lt

Tarkistus 43
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Egeanmeren pienten saarten pieni koko 
korostaa niiden ongelmia. Jotta 
suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuus 
varmistetaan, niiden olisi koskettava 
ainoastaan pieniä saaria.

(7) Egeanmeren pienten saarten pieni koko 
korostaa niiden ongelmia. Jotta 
suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuus 
varmistetaan, niiden olisi koskettava 
ainoastaan pieniä saaria, joilla on 
syrjäisimpien alueiden asema.

Or. lt
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Tarkistus 44
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta hintojen alentamista Egeanmeren 
pienillä saarilla sekä saarten syrjäisyydestä 
ja saaristoluonteesta johtuvien 
lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin ja samalla 
säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, olisi myönnettävä tukea 
unionin tuotteiden tarjontaan Egeanmeren 
pienillä saarilla. Tuissa olisi otettava 
huomioon Egeanmeren pienille saarille 
suuntautuvien kuljetusten lisäkustannukset 
sekä maatalouden tuotantopanosten tai 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta 
saaristoluonteesta ja viljelyalan 
vähäisyydestä johtuvat lisäkustannukset.

(8) Jotta hintojen alentamista Egeanmeren 
pienillä saarilla sekä saarten syrjäisyydestä 
ja saaristoluonteesta johtuvien 
lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin ja samalla 
säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, olisi myönnettävä tukea 
unionin tuotteiden tarjontaan Egeanmeren 
pienillä saarilla. Tuissa olisi otettava 
huomioon Egeanmeren pienille saarille 
suuntautuvien kuljetusten lisäkustannukset, 
vientihinnat kolmansiin maihin sekä 
maatalouden tuotantopanosten tai 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta 
saaristoluonteesta ja viljelyalan 
vähäisyydestä johtuvat lisäkustannukset.

Or. lt

Tarkistus 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta vältettäisiin Egeanmeren pienten 
saarten loppukäyttäjiä vahingoittava 
keinottelu, olisi täsmennettävä, että 
erityiseen hankintajärjestelmään voidaan 
ottaa ainoastaan virheettömiä, aitoja ja 
myyntikelpoisia tuotteita.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 46
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asetuksessa (EY) N:o 1405/2006 
vahvistettua Egeanmeren pienten saarten 
paikallistuotannon hyväksi toteutettavaa 
unionin politiikkaa on sovellettu moniin 
tuotteisiin, ja sitä on toteutettu monin 
toimenpitein, joilla edistetään näiden 
tuotteiden tuotantoa, kaupan pitämistä tai 
jalostusta. Toimenpiteet ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi, ja niiden avulla on pystytty 
varmistamaan maataloustoiminnan 
jatkaminen ja kehittäminen. Unionin olisi 
vastakin tuettava kyseistä tuotantoa, jolla 
on keskeinen merkitys Egeanmeren pienten 
saarten ympäristölliselle, sosiaaliselle ja 
taloudelliselle tasapainolle. Esimerkiksi 
maaseudun kehittämisen alalta saatu 
kokemus on osoittanut, että paikallisten 
viranomaisten kanssa harjoitettava 
tiiviimpi kumppanuus voi auttaa 
käsittelemään kyseisten saarten 
erityisongelmia entistä kohdennetummalla 
tavalla. Näin ollen on syytä jatkaa 
paikallistuotannon tukemista 
tukiohjelmalla, joka on vahvistettu 
ensimmäisen kerran asetuksella (EY) 
N:o 1405/2006.

(14) Asetuksessa (EY) N:o 1405/2006 
vahvistettua Egeanmeren pienten saarten 
paikallistuotannon hyväksi toteutettavaa 
unionin politiikkaa on sovellettu moniin 
tuotteisiin, ja sitä on toteutettu monin 
toimenpitein, joilla edistetään näiden 
tuotteiden tuotantoa, kaupan pitämistä tai 
jalostusta. Toimenpiteet ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi, ja niiden avulla on pystytty 
varmistamaan maataloustoiminnan 
jatkaminen ja kehittäminen. Unionin olisi 
vastakin tuettava kyseistä tuotantoa, jolla 
on keskeinen merkitys Egeanmeren pienten 
saarten ympäristölliselle, sosiaaliselle ja 
taloudelliselle tasapainolle. Esimerkiksi 
maaseudun kehittämisen alalta saatu 
kokemus on osoittanut, että paikallisten 
viranomaisten kanssa harjoitettava 
tiiviimpi kumppanuus voi auttaa 
käsittelemään kyseisten saarten 
erityisongelmia entistä kohdennetummalla 
tavalla. Näin ollen on syytä jatkaa 
paikallistuotannon tukemista 
tukiohjelmalla, joka on vahvistettu 
ensimmäisen kerran asetuksella (EY) 
N:o 1405/2006, joka on tehokas esimerkki 
erityisten tukijärjestelyjen käyttöönotosta 
Sisilian pienillä saarilla, joilla 
ympäristöolosuhteet ja sosioekonomiset 
olosuhteet ovat samankaltaiset kuin 
Egeanmeren pienillä saarilla.

Or. it

Tarkistus 47
Georgios Papastamkos
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Olisi myös vahvistettava, mitkä 
vähimmäisseikat tukiohjelmassa on 
esitettävä jalostamattomien ja 
jalostettujen maataloustuotteiden 
kuljetuksia saarilta edistävistä 
toimenpiteistä.

Or. el

Perustelu

Egeanmeren pienten saarten jalostamattomien ja jalostettujen maataloustuotteiden kuljetusta 
olisi tuettava, sillä ne ovat epäedullisessa kilpailuasemassa sekä raaka-aineiden että 
tuotteiden kuljetuksen korkeiden kustannusten takia. Suosituksessa noudatetaan asetuksen 
säännösten taustalla olevia perusteluja, joiden tavoitteena on hyvittää saarille raaka-aineiden 
hankinnan korkeista kustannuksista aiheutuva epäedullinen kilpailuasema.

Tarkistus 48
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tukiohjelman täytäntöönpanoa varten 
ohjelma voi myös sisältää toimenpiteitä, 
joilla rahoitetaan tutkimuksia, 
esittelyhankkeita, koulutusta ja teknistä 
apua.

(16) Tukiohjelman täytäntöönpanoa varten
avustusten yhdistäminen tuotantoon on 
jatkossa hyväksyttävä.

Or. el

Perustelu

Jotta varmistetaan, että tukiohjelmaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti, ja kun otetaan 
huomioon saatavilla olevan julkisen rahoituksen vähäinen määrä, avustukset on yhdistettävä 
tuotantoon. Tutkimuksien, esittelyhankkeiden, koulutuksen ja teknisen avun 
yhteisrahoitukseen on saatavilla myös muita ohjelmia.
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Tarkistus 49
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Egeanmeren pienten saarten 
maataloustuottajia olisi rohkaistava 
tuottamaan laatutuotteita, ja tällaisten 
tuotteiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä.

(17) Egeanmeren pienten saarten 
maataloustuottajia olisi rohkaistava 
tuottamaan laatutuotteita hyödyntämällä 
mahdollisimman paljon paikallista 
perintöainesta ja lisäysaineistoa, ja 
tällaisten tuotteiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä erityisesti paikallisesti 
hyödyntämällä mahdollisuuksia, joita 
muiden alojen, kuten turismin, 
kehittyminen tarjoaa.

Or. el

Tarkistus 50
Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Olisi keskityttävä sellaisen 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen, jolla on 
maatalouden tuotantomenetelmien 
fyysisiä ja perinteisiä piirteitä.

Or. en

Tarkistus 51
Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission pysyvään käytäntöön, (18) Komission pysyvään käytäntöön, 
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jonka mukaan valtiontukia ei saa myöntää 
toimintatukina perussopimuksen liitteeseen 
I kuuluvien maataloustuotteiden 
tuotantoon, jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen, voidaan myöntää poikkeus, 
jotta lievennetään Egeanmeren pienten 
saarten maataloustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka aiheutuvat saarten 
eristyneisyydestä, syrjäisyydestä, 
saaristoluonteesta, viljelyalan 
vähäisyydestä, vuorisuudesta ja ilmastosta 
sekä niiden riippuvuudesta vähäisestä 
määrästä tuotteita.

jonka mukaan valtiontukia ei saa myöntää 
toimintatukina perustamissopimuksen 
liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden 
tuotantoon, jalostukseen, kaupan 
pitämiseen tai kuljetukseen, voidaan 
myöntää poikkeus, jotta lievennetään 
Egeanmeren pienten saarten 
maataloustuotannon erityisrajoitteita, jotka 
aiheutuvat saarten syrjäisyydestä, 
saaristoluonteesta ja etäisestä sijainnista, 
viljelyalan vähäisyydestä, vuorisuudesta ja 
ilmastosta sekä niiden riippuvuudesta 
vähäisestä määrästä tuotteita.

Or. el

Perustelu

Egeanmeren pienten saarten jalostamattomien ja jalostettujen maataloustuotteiden kuljetusta 
olisi tuettava, sillä ne ovat epäedullisessa kilpailuasemassa sekä raaka-aineiden että 
tuotteiden kuljetuksen korkeiden kustannusten takia. Suosituksessa noudatetaan asetuksen 
säännösten taustalla olevia perusteluja, joiden tavoitteena on hyvittää saarille raaka-aineiden 
hankinnan korkeista kustannuksista aiheutuva epäedullinen kilpailuasema.

Tarkistus 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission pysyvään käytäntöön, 
jonka mukaan valtiontukia ei saa myöntää 
toimintatukina perussopimuksen liitteeseen 
I kuuluvien maataloustuotteiden 
tuotantoon, jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen, voidaan myöntää poikkeus, 
jotta lievennetään Egeanmeren pienten 
saarten maataloustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka aiheutuvat saarten 
eristyneisyydestä, syrjäisyydestä, 
saaristoluonteesta, viljelyalan 

(18) Komission pysyvään käytäntöön, 
jonka mukaan valtiontukia ei saa myöntää 
toimintatukina perustamissopimuksen
liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden 
tuotantoon, jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen, voidaan myöntää poikkeus, 
jotta lievennetään Egeanmeren pienten 
saarten maataloustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka aiheutuvat saarten 
syrjäisyydestä, saaristoluonteesta ja 
etäisestä sijainnista, viljelyalan 
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vähäisyydestä, vuorisuudesta ja ilmastosta 
sekä niiden riippuvuudesta vähäisestä 
määrästä tuotteita.

vähäisyydestä, vuorisuudesta ja ilmastosta,
niiden riippuvuudesta vähäisestä määrästä 
tuotteita sekä etäisyydestä markkina-
alueisiin.

Or. en

Tarkistus 53
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2007 lähtien kasvanut 
Egeanmeren pienillä saarilla eläinkannan 
kehityksen ja väestöpaineen vuoksi. Olisi 
siis lisättävä määrärahoja, jotka Kreikka 
voi käyttää Egeanmeren pienten saarten 
erityiseen hankintajärjestelmään.

(20) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2007 lähtien kasvanut 
Egeanmeren pienillä saarilla eläinkannan 
kehityksen, kohtuuttomien 
tuotantokustannusten aiheuttaman 
alkutuotannosta luopumisen sekä 
turismin ja väestöpaineen vuoksi. Olisi siis 
lisättävä määrärahoja, jotka Kreikka voi 
käyttää Egeanmeren pienten saarten 
erityiseen hankintajärjestelmään. 
Määrärahojen lisääminen ei kuitenkaan 
saisi tapahtua paikallisen 
maataloustuotannon vahvistamiseen 
tarkoitetun talousarvion kustannuksella, 
vaan sitä olisi tuettava lisäämällä tällaisen 
tuotannon tukemiseen tarkoitettuja 
määrärahoja.

Or. el

Tarkistus 54
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2007 lähtien kasvanut 

(20) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2007 lähtien kasvanut 
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Egeanmeren pienillä saarilla eläinkannan 
kehityksen ja väestöpaineen vuoksi. Olisi 
siis lisättävä määrärahoja, jotka Kreikka 
voi käyttää Egeanmeren pienten saarten 
erityiseen hankintajärjestelmään.

Egeanmeren pienillä saarilla eläinkannan 
kehityksen ja väestöpaineen vuoksi. Olisi 
siis lisättävä vastaavasti määrärahoja, jotka 
Kreikka voi käyttää Egeanmeren pienten 
saarten erityiseen hankintajärjestelmään.

Or. lt

Tarkistus 55
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Komissio jättää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
31. joulukuuta 2016 mennessä 
yleiskertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi toteutettujen 
toimien vaikutuksesta sekä tarvittaessa 
asianmukaisia suosituksia. Komissio 
tutkii vastaavasti nämä suositukset
varmistaakseen, että ne sisältävät 
kestävän kehityksen ohjelman, jossa 
otetaan huomioon Egeanmeren pienten 
saarten kulttuuriperinnöllinen ja 
ympäristöllinen merkitys sekä ongelmat, 
jotka aiheutuvat niiden erityisestä 
maantieteellisestä asemasta ja 
ympäristöstä sekä laittoman 
maahanmuuton kasvusta. 

Or. el

Tarkistus 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädetään maataloutta 1. Tässä asetuksessa säädetään maataloutta 



AM\873362FI.doc 11/14 PE469.817v01-00

FI

koskevista erityistoimenpiteistä sellaisten 
vaikeuksien lieventämiseksi, joita 
Egeanmeren pienille saarille, jäljempänä 
’pienet saaret’, aiheutuu niiden 
eristyneisyydestä, syrjäisyydestä,
saaristoluonteesta ja viljelyalan 
vähäisyydestä.

koskevista erityistoimenpiteistä sellaisten 
vaikeuksien lieventämiseksi, joita 
Egeanmeren pienille saarille, jäljempänä 
’pienet saaret’, aiheutuu niiden 
eristyneisyydestä, syrjäisyydestä, 
saaristoluonteesta, etäisyydestä 
markkina-alueilta ja viljelyalan 
vähäisyydestä.

Or. en

Tarkistus 57
Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilytetään ja kehitetään pienten saarten 
maataloustoimintaa, mukaan luettuina 
paikallisten tuotteiden tuotanto, jalostus ja
kaupan pitäminen.

b) säilytetään ja kehitetään pienten saarten 
maataloustoimintaa, mukaan luettuina 
paikallisten jalostamattomien ja 
jalostettujen tuotteiden tuotanto, jalostus,
kaupan pitäminen ja kuljetus.

Or. el

Perustelu

Egeanmeren pienten saarten jalostamattomien ja jalostettujen maataloustuotteiden kuljetusta 
olisi tuettava, sillä ne ovat epäedullisessa kilpailuasemassa sekä raaka-aineiden että 
tuotteiden kuljetuksen korkeiden kustannusten takia. Suosituksessa noudatetaan asetuksen 
säännösten taustalla olevia perusteluja, joiden tavoitteena on hyvittää saarille raaka-aineiden 
hankinnan korkeista kustannuksista aiheutuva epäedullinen kilpailuasema.

Tarkistus 58
Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ohjelma voi sisältää toimenpiteitä, joilla 
tuetaan maataloustuotteiden tuotantoa, 

4. Ohjelma voi sisältää toimenpiteitä, joilla 
tuetaan jalostamattomien ja jalostettujen 
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jalostusta tai kaupan pitämistä pienillä 
saarilla.

maataloustuotteiden tuotantoa, jalostusta,
kaupan pitämistä ja kuljetusta pienillä 
saarilla.

Or. el

Perustelu

Egeanmeren pienten saarten jalostamattomien ja jalostettujen maataloustuotteiden kuljetusta 
olisi tuettava, sillä ne ovat epäedullisessa kilpailuasemassa sekä raaka-aineiden että 
tuotteiden kuljetuksen korkeiden kustannusten takia. Suosituksessa noudatetaan asetuksen 
säännösten taustalla olevia perusteluja, joiden tavoitteena on hyvittää saarille raaka-aineiden 
hankinnan korkeista kustannuksista aiheutuva epäedullinen kilpailuasema.

Tarkistus 59
Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tuotteiden kaupan pitämistä niiden 
tuotantoalueen ulkopuolella voitaisiin 
tukea, komissio voi vahvistaa delegoidulla 
säädöksellä edellytykset, joilla kaupan 
pitämiseen myönnettävän tuen määrä 
vahvistetaan, ja tarpeen mukaan 
enimmäismäärät, joihin tätä tukea voidaan 
myöntää.

Jotta jalostamattomien ja jalostettujen 
tuotteiden kaupan pitämistä ja kuljetusta 
niiden tuotantoalueen ulkopuolella 
voitaisiin tukea, komissio voi vahvistaa 
delegoidulla säädöksellä edellytykset, joilla 
kaupan pitämiseen ja kuljetukseen 
myönnettävän tuen määrä vahvistetaan, ja 
tarpeen mukaan enimmäismäärät, joihin 
tätä tukea voidaan myöntää.

Or. el

Perustelu

Egeanmeren pienten saarten jalostamattomien ja jalostettujen maataloustuotteiden kuljetusta 
olisi tuettava, sillä ne ovat epäedullisessa kilpailuasemassa sekä raaka-aineiden että 
tuotteiden kuljetuksen korkeiden kustannusten takia. Suosituksessa noudatetaan asetuksen 
säännösten taustalla olevia perusteluja, joiden tavoitteena on hyvittää saarille raaka-aineiden 
hankinnan korkeista kustannuksista aiheutuva epäedullinen kilpailuasema.

Tarkistus 60
Georgios Papastamkos
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi perussopimuksen 
108 artiklan mukaisesti hyväksyä 
perussopimuksen liitteeseen I kuuluvien 
maataloustuotteiden, joihin sovelletaan 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklan 
määräyksiä, tuotannon, jalostuksen ja
kaupan pitämisen aloilla toimintatukia, 
joilla pyritään vähentämään pienten saarten 
maataloustuotannon erityisrajoitteita, jotka 
johtuvat saarten eristyneisyydestä, 
syrjäisyydestä, saaristoluonteesta, 
viljelyalan vähäisyydestä, vuorisuudesta ja 
ilmastosta sekä niiden riippuvuudesta 
vähäisestä määrästä tuotteita.

1. Komissio voi perussopimuksen 
108 artiklan mukaisesti hyväksyä 
perussopimuksen liitteeseen I kuuluvien 
maataloustuotteiden, joihin sovelletaan 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklan 
määräyksiä, tuotannon, jalostuksen, kaupan 
pitämisen ja kuljetuksen aloilla 
toimintatukia, joilla pyritään vähentämään 
pienten saarten maataloustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka johtuvat saarten 
eristyneisyydestä, syrjäisyydestä, 
saaristoluonteesta, viljelyalan 
vähäisyydestä, vuorisuudesta ja ilmastosta 
sekä niiden riippuvuudesta vähäisestä 
määrästä tuotteita.

Or. el

Perustelu

Egeanmeren pienten saarten jalostamattomien ja jalostettujen maataloustuotteiden kuljetusta 
olisi tuettava, sillä ne ovat epäedullisessa kilpailuasemassa sekä raaka-aineiden että 
tuotteiden kuljetuksen korkeiden kustannusten takia. Suosituksessa noudatetaan asetuksen 
säännösten taustalla olevia perusteluja, joiden tavoitteena on hyvittää saarille raaka-aineiden 
hankinnan korkeista kustannuksista aiheutuva epäedullinen kilpailuasema.

Tarkistus 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi perussopimuksen 
108 artiklan mukaisesti hyväksyä 
perussopimuksen liitteeseen I kuuluvien 
maataloustuotteiden, joihin sovelletaan 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklan 
määräyksiä, tuotannon, jalostuksen ja 
kaupan pitämisen aloilla toimintatukia, 
joilla pyritään vähentämään pienten saarten 

1. Komissio voi perussopimuksen 
108 artiklan mukaisesti hyväksyä 
perussopimuksen liitteeseen I kuuluvien 
maataloustuotteiden, joihin sovelletaan 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklan 
määräyksiä, tuotannon, jalostuksen ja 
kaupan pitämisen aloilla toimintatukia, 
joilla pyritään vähentämään pienten saarten 
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maataloustuotannon erityisrajoitteita, jotka 
johtuvat saarten eristyneisyydestä, 
syrjäisyydestä, saaristoluonteesta, 
viljelyalan vähäisyydestä, vuorisuudesta ja 
ilmastosta sekä niiden riippuvuudesta 
vähäisestä määrästä tuotteita.

maataloustuotannon erityisrajoitteita, jotka 
johtuvat saarten eristyneisyydestä, 
syrjäisyydestä, saaristoluonteesta, 
viljelyalan vähäisyydestä, vuorisuudesta ja 
ilmastosta sekä niiden riippuvuudesta 
vähäisestä määrästä tuotteita ja 
etäisyydestä markkina-alueilta.

Or. en


