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Módosítás 42
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kisebb égei-tengeri szigetek 
támogatását célzó rendszer célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósítása érdekében a 
támogatási programnak tartalmaznia kell 
olyan intézkedéseket, amelyek garantálják 
a mezőgazdasági termékekkel való ellátást, 
valamint a helyi mezőgazdasági termelés 
fenntartását és fejlődését. Indokolt 
harmonizálni a programozás szintjét és 
rendszerbe foglalni a Bizottság és a 
tagállam közötti partnerségi megközelítést.

(4) A kisebb égei-tengeri szigetek 
támogatását célzó rendszer célkitűzéseinek
hatékonyabb megvalósítása érdekében a 
támogatási programnak tartalmaznia kell 
olyan intézkedéseket, amelyek garantálják 
a mezőgazdasági termékekkel való ellátást, 
valamint a helyi mezőgazdasági termelés 
fenntartását és fejlődését. Indokolt 
harmonizálni a programozás szintjét és 
rendszerbe foglalni a Bizottság és a 
tagállam közötti partnerségi megközelítést.
A Bizottság a bevált gyakorlatok cseréje 
révén hozzájárul a segélyprogramok 
kidolgozásához és harmonizált 
keretmutatók megállapításával ellenőrzi a 
programok végrehajtását. 

Or. lt

Módosítás 43
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
tapasztalt problémákat súlyosbítja a 
szigetek kis mérete. A tervezett 
intézkedések hatékonyságának 
biztosításához fontos, hogy ezek az 
intézkedések csak a kisebb szigetekre 
korlátozódjanak.

(7) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
tapasztalt problémákat súlyosbítja a 
szigetek kis mérete. A tervezett 
intézkedések hatékonyságának 
biztosításához fontos, hogy ezek az 
intézkedések csak a legkülső régiók 
státuszával rendelkező kisebb szigetekre 
korlátozódjanak.
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Or. lt

Módosítás 44
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak érdekében, hogy az árak 
csökkentésére irányuló célkitűzés 
megvalósítható legyen a kisebb égei-
tengeri szigeteken, valamint hogy – az 
uniós termékek versenyképességének 
megőrzése mellett – mérsékelni lehessen a 
szigetek távoli fekvéséből és 
elszigeteltségéből eredő további 
költségeket, támogatást kell nyújtani az 
uniós termékek kisebb égei-tengeri 
szigetekre történő szállításához. E 
támogatásnak figyelembe kell vennie a 
kisebb égei-tengeri szigetekre történő 
szállítás többletköltségeit és – a 
mezőgazdasági inputanyagok, valamint a 
feldolgozásra szánt termékek esetében – az 
elszigeteltségből, a távoli fekvésből és a kis 
területből eredő többletköltségeket.

(8) Annak érdekében, hogy az árak 
csökkentésére irányuló célkitűzés 
megvalósítható legyen a kisebb égei-
tengeri szigeteken, valamint hogy – az 
uniós termékek versenyképességének 
megőrzése mellett – mérsékelni lehessen a 
szigetek távoli fekvéséből és 
elszigeteltségéből eredő további 
költségeket, támogatást kell nyújtani az 
uniós termékek kisebb égei-tengeri 
szigetekre történő szállításához. E 
támogatásnak figyelembe kell vennie a 
kisebb égei-tengeri szigetekre történő 
szállítás többletköltségeit, a harmadik 
országokba irányuló kivitel árait és – a 
mezőgazdasági inputanyagok, valamint a 
feldolgozásra szánt termékek esetében – az 
elszigeteltségből, a távoli fekvésből és a kis 
területből eredő többletköltségeket.

Or. lt

Módosítás 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kisebb égei-tengeri szigetek 
végfelhasználóinak a kárára történő 
spekulációk elkerülése végett helyénvaló 
előírni, hogy az egyedi ellátási szabályok 
csak a megbízható és kifogástalan 

törölve
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kereskedelmi minőségű termékekre 
vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 46
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb égei-tengeri szigetek 
mezőgazdasági termelését támogató, az 
1405/2006/EK rendelettel létrehozott uniós 
politika számos termékre vonatkozott és 
sok olyan intézkedést foglalt magába, 
amelyek e termékek előállításának, 
forgalmazásának vagy feldolgozásának 
támogatására irányultak. Az intézkedések 
hatékonynak bizonyultak és biztosították a 
mezőgazdasági tevékenységek 
fennmaradását és fejlődését. Az Uniónak 
továbbra is támogatnia kell azokat a 
termelési formákat, amelyek kulcsszerepet 
játszanak a kisebb égei-tengeri szigetek 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
egyensúlyában. A tapasztalatok szerint – a 
vidékfejlesztési politikához hasonlóan – a 
helyi hatóságokkal kialakított szorosabb 
együttműködés segíthet célzottabb módon 
megoldani a szigeteket érintő egyedi 
problémákat. Ezért az első ízben a 
1405/2006/EK rendelettel létrehozott 
támogatási program révén indokolt 
továbbra is támogatást nyújtani a helyi 
termelésnek.

(14) A kisebb égei-tengeri szigetek 
mezőgazdasági termelését támogató, az 
1405/2006/EK rendelettel létrehozott uniós 
politika számos termékre vonatkozott és 
sok olyan intézkedést foglalt magába, 
amelyek e termékek előállításának, 
forgalmazásának vagy feldolgozásának 
támogatására irányultak. Az intézkedések 
hatékonynak bizonyultak és biztosították a 
mezőgazdasági tevékenységek 
fennmaradását és fejlődését. Az Uniónak 
továbbra is támogatnia kell azokat a 
termelési formákat, amelyek kulcsszerepet 
játszanak a kisebb égei-tengeri szigetek 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
egyensúlyában. A tapasztalatok szerint – a 
vidékfejlesztési politikához hasonlóan – a 
helyi hatóságokkal kialakított szorosabb 
együttműködés segíthet célzottabb módon 
megoldani a szigeteket érintő egyedi 
problémákat. Ezért az első ízben az 
1405/2006/EK rendelettel létrehozott 
támogatási program révén indokolt 
továbbra is támogatást nyújtani a helyi 
termelésnek, amely program hatékony 
modellként szolgál a Szicilia kisebb 
szigeteinek szóló támogatási intézkedések 
kidolgozásához is, e szigeteket ugyanis a 
kisebb égei-tengeri szigetekéhez hasonló 
környezeti és társadalmi-gazdasági 
feltételek jellemzik. 

Or. it
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Módosítás 47
Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A támogatási programot irányító 
alapelveket úgy kell meghatározni, hogy 
az egyedi intézkedéseket tartalmazzon a 
nyers és feldolgozott mezőgazdasági 
termékeknek a szigetekről történő 
elszállítása vonatkozásában.

Or. el

Indokolás

Támogatni kell a nyers és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a kis égei-tengeri 
szigetekről történő elszállítását, ugyanis e szigeteknek kettős versenyhátránnyal kell 
megküzdeniük a magas nyersanyagköltségek és a kapcsolódó szállítás miatt.   A javaslat a 
rendelet rendelkezéseiből kiolvasható érvelést követi, miszerint csökkenteni kívánja a szigetek 
nyersanyaggal való ellátásának magasabb költségeiből adódó versenyhátrányt.

Módosítás 48
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A végrehajtás céljából a támogatási 
program tanulmányok, 
bemutatóprojektek, képzés és technikai 
segítségnyújtás finanszírozását szolgáló 
intézkedéseket is tartalmazhat.

(16) A támogatási program végrehajtása
céljából a jövőben engedélyezni kell a 
támogatások termeléssel való 
összekapcsolását.

Or. el

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a támogatási programot a lehető leghatékonyabban 
használják fel, és tekintve az elérhető közfinanszírozás korlátozott összegét, szükséges a 
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támogatások termeléssel való összekapcsolása. Tanulmányok, bemutatóprojektek, képzés és 
technikai segítségnyújtás társfinanszírozására szolgáló egyéb programok is hozzáférhetők.

Módosítás 49
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A kisebb égei-tengeri szigetek 
mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell a 
minőségi termékek előállítására, és 
támogatni kell e termékek forgalomba 
hozatalát.

(17) A kisebb égei-tengeri szigetek 
mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell, 
hogy a helyi genetikai és 
szaporítóanyagok lehető legnagyobb 
mértékű felhasználásával minőségi 
termékeket állítsanak elő, és támogatni 
kell e termékek különösen helyi szinten 
történő forgalomba hozatalát, kihasználva 
a többi ágazat, például a turizmus 
fejlődése nyújtotta lehetőségeket.

Or. el

Módosítás 50
Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A hangsúlyt a mezőgazdasági 
termelési eljárások fizikai és 
hagyományos formáinak mint kulturális 
örökségnek a megőrzésére kell helyezni.

Or. en

Módosítás 51
Georgios Papastamkos
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
folytatott mezőgazdasági termelés – e 
szigetek elszigeteltségéből, távoli 
fekvéséből, szigetjellegéből, kis 
területéből, hegyvidéki domborzatából és 
éghajlatából, valamint a gazdaság kis 
számú terméktől való függéséből adódó –
sajátos korlátainak enyhítése érdekében el 
lehet térni attól a következetes bizottsági 
politikától, amely nem engedélyezi a 
Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek előállítására, 
feldolgozására vagy forgalomba hozatalára 
vonatkozó állami támogatás nyújtását.

(18) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
folytatott mezőgazdasági termelés – e 
szigetek elszigeteltségéből, távoli 
fekvéséből, szigetjellegéből, kis 
területéből, hegyvidéki domborzatából és 
éghajlatából, valamint a gazdaság kis 
számú terméktől való függéséből adódó –
sajátos korlátainak enyhítése érdekében el 
lehet térni attól a következetes bizottsági 
politikától, amely nem engedélyezi a 
Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek előállítására, 
feldolgozására, forgalomba hozatalára és 
szállítására vonatkozó állami támogatás 
nyújtását.

Or. el

Indokolás

Támogatni kell a nyers és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a kis égei-tengeri 
szigetekről történő elszállítását, ugyanis e szigeteknek kettős versenyhátránnyal kell 
megküzdeniük a magas nyersanyagköltségek és a kapcsolódó szállítás miatt.   A javaslat a 
rendelet rendelkezéseiből kiolvasható érvelést követi, miszerint csökkenteni kívánja a szigetek 
nyersanyaggal való ellátásának magasabb költségeiből adódó versenyhátrányt.

Módosítás 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
folytatott mezőgazdasági termelés – e 
szigetek elszigeteltségéből, távoli 
fekvéséből, szigetjellegéből, kis 

(18) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
folytatott mezőgazdasági termelés – e 
szigetek elszigeteltségéből, távoli 
fekvéséből, szigetjellegéből, kis 
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területéből, hegyvidéki domborzatából és 
éghajlatából, valamint a gazdaság kis 
számú terméktől való függéséből adódó –
sajátos korlátainak enyhítése érdekében el 
lehet térni attól a következetes bizottsági 
politikától, amely nem engedélyezi a 
Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek előállítására, 
feldolgozására vagy forgalomba hozatalára 
vonatkozó állami támogatás nyújtását.

területéből, hegyvidéki domborzatából és 
éghajlatából, valamint a gazdaság kis 
számú terméktől való függéséből és a 
piacoktól való távolságából adódó –
sajátos korlátainak enyhítése érdekében el 
lehet térni attól a következetes bizottsági 
politikától, amely nem engedélyezi a 
Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek előállítására, 
feldolgozására vagy forgalomba hozatalára 
vonatkozó állami támogatás nyújtását.

Or. en

Módosítás 53
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az állatállomány bővülése és a 
demográfiai nyomás következtében a 
kisebb égei-tengeri szigeteken 2007 óta 
nőtt az alapvető termékek iránti kereslet. 
Ezért növelni kell a költségvetés azon 
részét, amelyet Görögország a kisebb égei-
tengeri szigetek egyedi ellátási szabályai 
céljára felhasználhat.

(20) Az állatállomány bővülése, az 
elsődleges ágazatnak a túlzott előállítási 
költségek és a turizmus miatti elhagyása
és a demográfiai nyomás következtében a 
kisebb égei-tengeri szigeteken 2007 óta 
nőtt az alapvető termékek iránti kereslet. 
Ezért növelni kell a költségvetés azon 
részét, amelyet Görögország a kisebb égei-
tengeri szigetek egyedi ellátási szabályai 
céljára felhasználhat. Ez a növelés 
azonban nem történhet a helyi 
mezőgazdasági termelésre szánt 
költségvetés rovására, ehelyett az ilyen 
jellegű termelésre elkülönített összeg 
növelésével kell párosulnia.

Or. el

Módosítás 54
Juozas Imbrasas
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az állatállomány bővülése és a 
demográfiai nyomás következtében a 
kisebb égei-tengeri szigeteken 2007 óta 
nőtt az alapvető termékek iránti kereslet. 
Ezért növelni kell a költségvetés azon 
részét, amelyet Görögország a kisebb égei-
tengeri szigetek egyedi ellátási szabályai 
céljára felhasználhat.

(20) Az állatállomány bővülése és a 
demográfiai nyomás következtében a 
kisebb égei-tengeri szigeteken 2007 óta 
nőtt az alapvető termékek iránti kereslet. 
Ezért ennek megfelelően növelni kell a 
költségvetés azon részét, amelyet 
Görögország a kisebb égei-tengeri szigetek 
egyedi ellátási szabályai céljára 
felhasználhat.

Or. lt

Módosítás 55
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A Bizottság legkésőbb 2016. 
december 31-ig általános jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e rendelet végrehajtása 
érdekében hozott intézkedések hatásáról, 
amely jelentést adott esetben megfelelő 
javaslatok egészítik ki. A Bizottság ennek 
megfelelően megvizsgálja ezeket a 
javaslatokat annak biztosítása érdekében, 
hogy azok tartalmazzák a fenntartható 
fejlődés integrált programját, amely 
figyelembe veszi a kisebb égei-tengeri 
szigetek kulturális örökségét és környezeti 
jelentőségét, valamint a sajátos földrajzi 
elhelyezkedésükből és környezetükből, 
illetve az illegális bevándorlás 
megnövekedéséből adódó kérdéseket és 
problémákat. 

Or. el
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Módosítás 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet egyedi mezőgazdasági 
intézkedéseket határoz meg abból a célból, 
hogy orvosolja a kisebb égei-tengeri 
szigetek (a továbbiakban: kisebb szigetek) 
elszigeteltségéből, távoli fekvéséből, 
szigetjellegéből és kis területéből adódó 
nehézségeket.

1. Ez a rendelet egyedi mezőgazdasági 
intézkedéseket határoz meg abból a célból, 
hogy orvosolja a kisebb égei-tengeri 
szigetek (a továbbiakban: kisebb szigetek) 
elszigeteltségéből, távoli fekvéséből, 
szigetjellegéből, a piacoktól való 
távolságából és kis területéből adódó 
nehézségeket.

Or. en

Módosítás 57
Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági tevékenység 
megőrzése és fejlesztése a kisebb 
szigeteken, beleértve a helyi termékek 
előállítását, feldolgozását és forgalmazását.

b) a mezőgazdasági tevékenység 
megőrzése és fejlesztése a kisebb 
szigeteken, beleértve a nyers és 
feldolgozott helyi termékek előállítását, 
feldolgozását, forgalmazását és szállítását.

Or. el

Indokolás

Támogatni kell a nyers és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a kis égei-tengeri 
szigetekről történő elszállítását, ugyanis e szigeteknek kettős versenyhátránnyal kell 
megküzdeniük a magas nyersanyagköltségek és a kapcsolódó szállítás miatt.   A javaslat a 
rendelet rendelkezéseiből kiolvasható érvelést követi, miszerint csökkenteni kívánja a szigetek 
nyersanyaggal való ellátásának magasabb költségeiből adódó versenyhátrányt.

Módosítás 58
Georgios Papastamkos
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A program tartalmazhat a kisebb 
szigetek mezőgazdasági termékeinek 
előállítását, feldolgozását vagy
forgalmazását támogató intézkedéseket.

4. A program tartalmazhat a kisebb 
szigetek nyers és feldolgozott
mezőgazdasági termékeinek előállítását, 
feldolgozását, forgalmazását és szállítását
támogató intézkedéseket.

Or. el

Indokolás

Támogatni kell a nyers és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a kis égei-tengeri 
szigetekről történő elszállítását, ugyanis e szigeteknek kettős versenyhátránnyal kell 
megküzdeniük a magas nyersanyagköltségek és a kapcsolódó szállítás miatt.   A javaslat a 
rendelet rendelkezéseiből kiolvasható érvelést követi, miszerint csökkenteni kívánja a szigetek 
nyersanyaggal való ellátásának magasabb költségeiből adódó versenyhátrányt.

Módosítás 59
Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy támogassa a 
termékeknek az előállítási régiójukon 
kívüli forgalmazását, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
elfogadhatja a forgalmazás jogcímén 
nyújtott támogatás összegének 
meghatározására vonatkozó feltételeket és 
– adott esetben – az e támogatás révén 
támogatható maximális mennyiségeket.

Annak érdekében, hogy támogassa a nyers 
és feldolgozott termékeknek az előállítási 
régiójukon kívüli forgalmazását és 
szállítását, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal elfogadhatja a 
forgalmazás, szállítás jogcímén nyújtott 
támogatás összegének meghatározására 
vonatkozó feltételeket és – adott esetben –
az e támogatás révén támogatható 
maximális mennyiségeket.

Or. el

Indokolás

Támogatni kell a nyers és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a kis égei-tengeri 
szigetekről történő elszállítását, ugyanis e szigeteknek kettős versenyhátránnyal kell 
megküzdeniük a magas nyersanyagköltségek és a kapcsolódó szállítás miatt.   A javaslat a 
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rendelet rendelkezéseiből kiolvasható érvelést követi, miszerint csökkenteni kívánja a szigetek 
nyersanyaggal való ellátásának magasabb költségeiből adódó versenyhátrányt.

Módosítás 60
Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó azon mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 
108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a 
Bizottság a Szerződés 108. cikkével 
összhangban engedélyezhet működési 
támogatást az e termékeket termelő, 
feldolgozó és forgalmazó ágazatokban 
annak érdekében, hogy enyhítse a kisebb 
szigeteken folytatott mezőgazdasági 
termelésre jellemző, az elszigeteltségből, a 
távoli fekvésből, a szigetjellegből, a kis 
területből, a hegyvidéki domborzatból és 
az éghajlatból, valamint a gazdaság kis 
számú terméktől való függésből adódó 
megkötöttségeket.

1. A Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó azon mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 
108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a 
Bizottság a Szerződés 108. cikkével 
összhangban engedélyezhet működési 
támogatást az e termékeket termelő, 
feldolgozó, forgalmazó és szállító
ágazatokban annak érdekében, hogy 
enyhítse a kisebb szigeteken folytatott 
mezőgazdasági termelésre jellemző, az 
elszigeteltségből, a távoli fekvésből, a 
szigetjellegből, a kis területből, a 
hegyvidéki domborzatból és az éghajlatból, 
valamint a gazdaság kis számú terméktől 
való függésből adódó megkötöttségeket.

Or. el

Indokolás

Támogatni kell a nyers és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a kis égei-tengeri 
szigetekről történő elszállítását, ugyanis e szigeteknek kettős versenyhátránnyal kell 
megküzdeniük a magas nyersanyagköltségek és a kapcsolódó szállítás miatt.   A javaslat a 
rendelet rendelkezéseiből kiolvasható érvelést követi, miszerint csökkenteni kívánja a szigetek 
nyersanyaggal való ellátásának magasabb költségeiből adódó versenyhátrányt.

Módosítás 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó azon mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 
108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a 
Bizottság a Szerződés 108. cikkével 
összhangban engedélyezhet működési 
támogatást az e termékeket termelő, 
feldolgozó és forgalmazó ágazatokban 
annak érdekében, hogy enyhítse a kisebb 
szigeteken folytatott mezőgazdasági 
termelésre jellemző, az elszigeteltségből, a 
távoli fekvésből, a szigetjellegből, a kis 
területből, a hegyvidéki domborzatból és 
az éghajlatból, valamint a gazdaság kis 
számú terméktől való függésből adódó 
megkötöttségeket.

1. A Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó azon mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 
108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a 
Bizottság a Szerződés 108. cikkével 
összhangban engedélyezhet működési 
támogatást az e termékeket termelő, 
feldolgozó és forgalmazó ágazatokban 
annak érdekében, hogy enyhítse a kisebb 
szigeteken folytatott mezőgazdasági 
termelésre jellemző, az elszigeteltségből, a 
távoli fekvésből, a szigetjellegből, a kis 
területből, a hegyvidéki domborzatból és 
az éghajlatból, valamint a gazdaság kis 
számú terméktől való függésből és a 
piacoktól való távolságból adódó 
megkötöttségeket.

Or. en


