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Grozījums Nr. 42
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai labāk īstenotu Egejas jūras nelielo 
salu labā izveidotā režīma mērķus, atbalsta 
programmā jāiekļauj pasākumi, ar ko 
garantē lauksaimniecības produktu piegādi, 
kā arī vietējās lauksaimnieciskās ražošanas 
saglabāšanu un attīstību. Ir jātuvina 
plānošanas līmenis un jāsistematizē 
partnerattiecību pieeja starp Komisiju un 
attiecīgo dalībvalsti.

(4) Lai labāk īstenotu Egejas jūras nelielo 
salu labā izveidotā režīma mērķus, atbalsta 
programmā jāiekļauj pasākumi, ar ko 
garantē lauksaimniecības produktu piegādi, 
kā arī vietējās lauksaimnieciskās ražošanas 
saglabāšanu un attīstību. Ir jātuvina 
plānošanas līmenis un jāsistematizē 
partnerattiecību pieeja starp Komisiju un 
attiecīgo dalībvalsti. Komisijai ir jāveicina 
palīdzības programmu izstrādāšana, 
izmantojot apmaiņu ar atzītu praksi un 
nosakot saskaņotus pamatrādītājus 
programmu īstenošanas pārraudzībai.

Or. lt

Grozījums Nr. 43
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Egejas jūras nelielajās salās novērotās 
problēmas pastiprina salu mazā platība. Lai 
nodrošinātu paredzēto pasākumu 
efektivitāti, šie pasākumi būtu piemērojami 
tikai t.s. „nelielajām salām”.

(7) Egejas jūras nelielajās salās novērotās 
problēmas pastiprina salu mazā platība. Lai 
nodrošinātu paredzēto pasākumu
efektivitāti, šie pasākumi būtu piemērojami 
tikai t.s. „nelielajām salām”, kurām ir 
attālāko reģionu statuss.

Or. lt

Grozījums Nr. 44
Rolandas Paksas
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
Egejas jūras nelielajās salās un mazinātu 
papildu izmaksas, ko rada šo teritoriju 
nošķirtība un novietojums uz salām, 
vienlaikus saglabājot ES produktu 
konkurētspēju, būtu jāpiešķir atbalsts par 
ES produktu piegādi Egejas jūras 
nelielajām salām. Piešķirot šādu atbalstu, ir
jāņem vērā papildu izmaksas, kas rodas, 
transportējot produktus uz Egejas jūras 
nelielajām salām, un — attiecībā uz 
lauksaimnieciskās ražošanas resursiem un 
pārstrādei paredzētiem produktiem — ar 
atrašanos uz salām un nelielo platību 
saistītās papildu izmaksas.

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
Egejas jūras nelielajās salās un mazinātu 
papildu izmaksas, ko rada šo teritoriju 
nošķirtība un novietojums uz salām, 
vienlaikus saglabājot ES produktu 
konkurētspēju, būtu jāpiešķir atbalsts par 
ES produktu piegādi Egejas jūras 
nelielajām salām. Piešķirot šādu atbalstu, 
būtu jāņem vērā papildu izmaksas, kas 
rodas, transportējot produktus uz Egejas 
jūras nelielajām salām, izmaksas 
eksportam uz trešām valstīm un —
attiecībā uz lauksaimnieciskās ražošanas 
resursiem un pārstrādei paredzētiem 
produktiem — ar atrašanos uz salām un 
nelielo platību saistītās papildu izmaksas.

Or. lt

Grozījums Nr. 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai novērstu spekulācijas, kas kaitētu 
galapatērētājiem Egejas jūras nelielajās 
salās, ir jāprecizē, ka atbalstu saskaņā ar 
īpašo piegādes režīmu var saņemt vienīgi 
par kvalitatīviem, atbilstīgiem un 
tirdzniecībai piemērotiem produktiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Giovanni La Via
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006 
noteiktā Savienības politika vietējās 
ražošanas atbalstam Egejas jūras nelielajās 
salās attiecas uz visdažādākajiem 
produktiem un pasākumiem, kas veicina to 
ražošanu, tirdzniecību vai pārstrādi. Šie 
pasākumi ir izrādījušies efektīvi un ir 
nodrošinājuši lauksaimnieciskās darbības 
nepārtrauktību un attīstību. Savienībai ir 
jāturpina atbalstīt šo ražošanu, kas ir 
Egejas jūras nelielo salu ekoloģiskā, 
sociālā un saimnieciskā līdzsvara 
pamatelements. Pieredze rāda, ka līdzīgi 
lauku attīstības politikai ciešākas 
partnerattiecības ar vietējām iestādēm var 
palīdzēt mērķtiecīgāk risināt konkrētos 
jautājumus, kas iespaido attiecīgās salas. 
Tādēļ ir jāturpina vietējās ražošanas 
atbalsts, izmantojot atbalsta programmu, 
ko ieviesa ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006.

(14) Ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006 
noteiktā Savienības politika vietējās 
ražošanas atbalstam Egejas jūras nelielajās 
salās attiecas uz visdažādākajiem 
produktiem un pasākumiem, kas veicina to 
ražošanu, tirdzniecību vai pārstrādi. Šie 
pasākumi ir izrādījušies efektīvi un ir 
nodrošinājuši lauksaimnieciskās darbības 
nepārtrauktību un attīstību. Savienībai ir 
jāturpina atbalstīt šo ražošanu, kas ir 
Egejas jūras nelielo salu ekoloģiskā, 
sociālā un saimnieciskā līdzsvara 
pamatelements. Pieredze rāda, ka līdzīgi 
lauku attīstības politikai ciešākas 
partnerattiecības ar vietējām iestādēm var 
palīdzēt mērķtiecīgāk risināt konkrētos 
jautājumus, kas iespaido attiecīgās salas. 
Tādēļ būtu jāturpina vietējās ražošanas 
atbalsts, izmantojot atbalsta programmu, 
ko ieviesa ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006
un kura ir efektīvs piemērs īpašu atbalsta 
pasākumu ieviešanai, kas paredzēti 
Sicīlijas nelielajām salām, kurās vides un 
sociāli ekonomiskie apstākļi ir līdzīgi 
apstākļiem, kas valda Egejas jūras 
nelielajās salās.

Or. it

Grozījums Nr. 47
Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
15. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Atbalsta programmu pārvaldības 
principi būtu jānosaka tā, lai radītu īpašu 
režīmu nepārstrādātu un pārstrādātu 
lauksaimniecības produktu 



PE469.817v01-00 6/13 AM\873362LV.doc

LV

transportēšanai no salām.

Or. el

Pamatojums

Būtu jāatbalsta nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu transportēšana no 
Egejas jūras nelielajām salām, jo tās divkārši pakļautas neizdevīgiem konkurences apstākļiem 
izejvielu augsto izmaksu dēļ un pēc tam nepieciešamās transportēšanas dēļ. Ieteikums izriet 
no tāda regulējuma noteikumu argumentācijas, ar kuru mēģina kompensēt neizdevīgos 
konkurences apstākļus, kas salām rodas izejvielu piegāžu augstāko izmaksu dēļ.

Grozījums Nr. 48
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai atbalsta programmu īstenotu, tajā 
var iekļaut arī pasākumus izpētes, 
demonstrēšanas projektu, mācību un 
tehniskās palīdzības finansēšanai.

(16) Lai atbalsta programmu īstenotu,
turpmāk ir jāparedz iepsēja piesaistīt 
subsīdijas ražošanai.

Or. el

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka atbalsta programma tiek izmantota cik vien iespējams efektīvi un ņemot 
vērā pieejamā publiska finansējuma ierobežoto apmēru, ir nepieciešams piesaistīt subsīdijas 
ražošanai. Pētījumu, demonstrēšanas projektu, mācību un tehniskās palīdzības 
līdzfinansēšanai ir pieejamas arī citas programmas.

Grozījums Nr. 49
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Egejas jūras nelielo salu lauksaimnieki 
ir jāmudina piegādāt kvalitatīvus 
produktus, un ir jāsekmē šādu produktu 

(17) Egejas jūras nelielo salu lauksaimnieki 
būtu jāmudina piegādāt kvalitatīvus 
produktus, maksimāli izmantojot 
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tirdzniecība. ģenētisko un pavairošanas materiālu, un 
būtu jāsekmē šādu produktu tirdzniecība it 
īpaši vietējā līmenī, izmantojot iespējas, 
ko sniedz citu nozaru, piemēram, tūrisma 
attīstība.

Or. el

Grozījums Nr. 50
Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
17. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Īpaši būtu jāuzsver kultūras 
mantojuma saglabāšana, kurš izpaužas 
lauksaimnieciskās ražošanas paņēmienu 
tehniskajās un tradicionālajās īpatnībās.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu Egejas jūras nelielo salu 
lauksaimnieciskās ražošanas darbības 
īpašās grūtības, ko rada šo teritoriju 
izolētība, ģeogrāfiskā attālinātība, atrašanās 
uz salām, nelielā platība, kalnainais reljefs, 
klimata īpatnības un tautsaimniecības 
atkarība no maza skaita produktu, var 
noteikt atkāpi no Komisijas konsekventās 
politikas neatļaut darbības valsts atbalstu 
tādu lauksaimniecības produktu ražošanai, 
pārstrādei un tirdzniecībai, uz kuriem 
attiecas Līguma I pielikums.

(18) Lai mazinātu Egejas jūras nelielo salu 
lauksaimniecības specifiskās grūtības, ko 
rada to nošķirtība, izolētība un attālais 
novietojums, mazā platība, kalnainais 
reljefs, klimats un ekonomiskā atkarība no 
nedaudziem produktiem, var pieļaut atkāpi 
no Komisijas konsekventās politikas 
neatļaut valsts darbības atbalstu Līguma I 
pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības 
produktu ražošanai, pārstrādei,
tirdzniecībai un transportēšanai.
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Or. el

Pamatojums

Būtu jāatbalsta nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu transportēšana no 
Egejas jūras nelielajām salām, jo tās divkārši pakļautas neizdevīgiem konkurences apstākļiem 
izejvielu augsto izmaksu dēļ un pēc tam nepieciešamās transportēšanas dēļ. Ieteikums izriet 
no tāda regulējuma noteikumu argumentācijas, ar kuru mēģina kompensēt neizdevīgos 
konkurences apstākļus, kas salām rodas izejvielu piegāžu augstāko izmaksu dēļ. 

Grozījums Nr. 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu Egejas jūras nelielo salu 
lauksaimnieciskās ražošanas darbības 
īpašās grūtības, ko rada šo teritoriju 
izolētība, ģeogrāfiskā attālinātība, atrašanās 
uz salām, nelielā platība, kalnainais reljefs, 
klimata īpatnības un tautsaimniecības 
atkarība no maza skaita produktu, var 
noteikt atkāpi no Komisijas konsekventās 
politikas neatļaut darbības valsts atbalstu 
tādu lauksaimniecības produktu ražošanai, 
pārstrādei un tirdzniecībai, uz kuriem 
attiecas Līguma I pielikums.

(18) Lai mazinātu Egejas jūras nelielo salu 
lauksaimnieciskās ražošanas darbības 
īpašās grūtības, ko rada šo teritoriju 
izolētība, ģeogrāfiskā attālinātība, atrašanās 
uz salām, nelielā platība, kalnainais reljefs, 
klimata īpatnības tautsaimniecības atkarība 
no maza skaita produktu un to attālinātība 
no tirgiem, var noteikt atkāpi no Komisijas 
konsekventās politikas neatļaut darbības 
valsts atbalstu tādu lauksaimniecības 
produktu ražošanai, pārstrādei un 
tirdzniecībai, uz kuriem attiecas Līguma 
I pielikums.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kopš 2007. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem Egejas jūras 
nelielajās salās ir pieaudzis —

(20) Kopš 2007. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem Egejas jūras 
nelielajās salās ir pieaudzis, jo 
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ganāmpulka palielināšanās un 
demogrāfiskā spiediena pieauguma dēļ 
Tāpēc ir jāpalielina tā Grieķijas budžeta 
daļa, kuru tā var izmantot īpašajam 
piegādes režīmam Egejas jūras nelielajās 
salās.

pielielinājušies ganāmpulki, iedzīvotāji 
atteikušies no sākotnējās ražošanas 
pārmērīgo izmaksu un tūrisma dēļ un 
pieaudzis demogrāfiskais spiediens. Tāpēc 
būtu jāpalielina tā Grieķijas budžeta daļa, 
kuru tā var izmantot īpašajam piegādes 
režīmam Egejas jūras nelielajās salās. 
Tomēr palielinājumu nedrīkstētu izdarīt 
uz tā budžeta rēķina, kas paredzēts 
vietējās lauksaimnieciskās ražošanas 
nostiprināšanai, un tam būtu jānotiek 
līdztekus tās summas palielināšanai, kas 
ietaupīta šādas ražošanas atbalstam.

Or. el

Grozījums Nr. 54
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kopš 2007. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem Egejas jūras 
nelielajās salās ir pieaudzis — ganāmpulka 
palielināšanās un demogrāfiskā spiediena 
pieauguma dēļ Tāpēc ir jāpalielina tā 
Grieķijas budžeta daļa, kuru tā var 
izmantot īpašajam piegādes režīmam 
Egejas jūras nelielajās salās.

(20) Kopš 2007. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem Egejas jūras 
nelielajās salās ir pieaudzis — ganāmpulka 
palielināšanās un demogrāfiskā spiediena 
pieauguma dēļ Tāpēc būtu atbilstīgi
jāpalielina tā Grieķijas budžeta daļa, kuru 
tā var izmantot īpašajam piegādes režīmam 
Egejas jūras nelielajās salās.

Or. lt

Grozījums Nr. 55
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 31. decembrim ir jāiesniedz 



PE469.817v01-00 10/13 AM\873362LV.doc

LV

Eiropas Parlamentam un Padomei 
vispārējs pārskats par to pasākumu 
ietekmi, kas veikti, lai īstenotu šo regulu, 
attiecīgā gadījumā pievienojot atbilstošus 
ieteikumus. Komisijai atbilstīgi ir 
jāpārbauda šie ieteikumi, lai nodrošinātu, 
ka tajos ir paredzēta intergēta ilgstošas 
attīstības programma, ņemot vērā Egejas 
jūras nelielo salu kultūras mantojumu un 
nozīmīgumu vides aspektā, kā arī 
jautājumus un problēmas, kas konkrēti 
izriet no šo salu īpašā ģeogrāfiskā 
izvietojuma un vides un no nelegālās 
migrācijas palielināšanās.

Or. el

Grozījums Nr. 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā, lai mazinātu 
grūtības, kas rodas Egejas jūras nelielo salu 
(turpmāk „nelielās salas”) izolētības, 
ģeogrāfiskās attālinātības, izvietojuma uz 
salām un nelielās platības dēļ.

1. Ar šo regulu nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā, lai mazinātu 
grūtības, kas rodas Egejas jūras nelielo salu 
(turpmāk „nelielās salas”) izolētības, 
ģeogrāfiskās attālinātības, izvietojuma uz 
salām, attālinātības no tirgiem un nelielās 
platības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saglabāt un attīstīt nelielo salu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 

b) saglabāt un attīstīt nelielo salu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 
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vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un
laišanu tirdzniecībā.

vietējo nepārstrādāto un pārstrādāto 
produktu ražošanu, pārstrādi, laišanu 
tirdzniecībā un transportēšanu.

Or. el

Pamatojums

Būtu jāatbalsta nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu transportēšana no 
Egejas jūras nelielajām salām, jo tās divkārši pakļautas neizdevīgiem konkurences apstākļiem 
izejvielu augsto izmaksu dēļ un pēc tam nepieciešamās transportēšanas dēļ. Ieteikums izriet 
no tāda regulējuma noteikumu argumentācijas, ar kuru mēģina kompensēt neizdevīgos 
konkurences apstākļus, kas salām rodas izejvielu piegāžu augstāko izmaksu dēļ. 

Grozījums Nr. 58
Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Programmā var iekļaut pasākumus 
nelielo salu lauksaimniecības produktu 
ražošanas, pārstrādes vai tirdzniecības 
atbalstam.

4. Programmā var iekļaut pasākumus 
nelielo salu lauksaimniecības 
nepārstrādātu un pārstrādātu produktu 
ražošanas, pārstrādes, tirdzniecības un 
transportēšanas atbalstam.

Or. el

Pamatojums

Būtu jāatbalsta nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu transportēšana no 
Egejas jūras nelielajām salām, jo tās divkārši pakļautas neizdevīgiem konkurences apstākļiem 
izejvielu augsto izmaksu dēļ un pēc tam nepieciešamās transportēšanas dēļ. Ieteikums izriet 
no tāda regulējuma noteikumu argumentācijas, ar kuru mēģina kompensēt neizdevīgos 
konkurences apstākļus, kas salām rodas izejvielu augstāko izmaksu dēļ. 

Grozījums Nr. 59
Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atbalstītu produktu tirdzniecību ārpus 
reģiona, kur tos ražo, Komisija ar deleģētu 
aktu var pieņemt nosacījumus tā atbalsta 
summas noteikšanai, kuru piešķir par 
tirdzniecību, un, ja vajadzīgs, maksimālos 
daudzumus, uz kādiem šis atbalsts var 
attiekties.

Lai atbalstītu nepārstrādātu un 
pārstrādātu produktu tirdzniecību un 
transportēšanu ārpus reģiona, kur tos ražo, 
Komisija ar deleģētu aktu var pieņemt 
nosacījumus tā atbalsta summas 
noteikšanai, kuru piešķir par tirdzniecību 
un transportēšanu, un, ja vajadzīgs, 
maksimālos daudzumus, uz kādiem šis 
atbalsts var attiekties.

Or. el

Pamatojums

Būtu jāatbalsta nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu transportēšana no 
Egejas jūras nelielajām salām, jo tās divkārši pakļautas neizdevīgiem konkurences apstākļiem 
izejvielu augsto izmaksu dēļ un pēc tam nepieciešamās transportēšanas dēļ. Ieteikums izriet 
no tāda regulējuma noteikumu argumentācijas, ar kuru mēģina kompensēt neizdevīgos 
konkurences apstākļus, kas salām rodas izejvielu piegāžu augstāko izmaksu dēļ. 

Grozījums Nr. 60
Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, uz kuriem attiecas Līguma 
I pielikums un kuriem piemēro minētā 
līguma 107., 108. un 109. pantu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 108. pantu var atļaut 
darbības atbalstu minēto produktu 
ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
nozarei, lai mazinātu tās konkrētās grūtības 
nelielo salu lauksaimniecībā, ko rada šo 
teritoriju izolētība, attālinātība, atrašanās 
uz salām, nelielā platība, kalnainais reljefs, 
klimatiskie apstākļi un to tautsaimniecības 
atkarība no neliela produktu skaita.

1. Attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, uz kuriem attiecas Līguma 
I pielikums un kuriem piemēro minētā 
līguma 107., 108. un 109. pantu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 108. pantu var atļaut 
darbības atbalstu minēto produktu 
ražošanas, pārstrādes, tirdzniecības un 
transportēšanas nozarei, lai mazinātu tās 
konkrētās grūtības nelielo salu 
lauksaimniecībā, ko rada šo teritoriju 
izolētība, attālinātība, atrašanās uz salām, 
nelielā platība, kalnainais reljefs, 
klimatiskie apstākļi un to tautsaimniecības 
atkarība no neliela produktu skaita.
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Or. el

Pamatojums

Būtu jāatbalsta nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu transportēšana no 
Egejas jūras nelielajām salām, jo tās divkārši pakļautas neizdevīgiem konkurences apstākļiem 
izejvielu augsto izmaksu dēļ un pēc tam nepieciešamās transportēšanas dēļ. Ieteikums izriet 
no tāda regulējuma noteikumu argumentācijas, ar kuru mēģina kompensēt neizdevīgos 
konkurences apstākļus, kas salām rodas izejvielu piegāžu augstāko izmaksu dēļ. 

Grozījums Nr. 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, uz kuriem attiecas Līguma 
I pielikums un kuriem piemēro minētā 
līguma 107., 108. un 109. pantu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 108. pantu var atļaut 
darbības atbalstu minēto produktu 
ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
nozarei, lai mazinātu tās konkrētās grūtības 
nelielo salu lauksaimniecībā, ko rada šo 
teritoriju izolētība, attālinātība, atrašanās 
uz salām, nelielā platība, kalnainais reljefs, 
klimatiskie apstākļi un to tautsaimniecības 
atkarība no neliela produktu skaita.

1. Attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, uz kuriem attiecas Līguma 
I pielikums un kuriem piemēro minētā 
līguma 107., 108. un 109. pantu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 108. pantu var atļaut 
darbības atbalstu minēto produktu 
ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
nozarei, lai mazinātu tās konkrētās grūtības 
nelielo salu lauksaimniecībā, ko rada šo 
teritoriju izolētība, attālinātība, atrašanās 
uz salām, nelielā platība, kalnainais reljefs, 
klimatiskie apstākļi un to tautsaimniecības 
atkarība no neliela produktu skaita un 
attālinātības no tirgiem.

Or. en


