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Amendement 42
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om de doelstellingen van de regeling 
ten behoeve van de kleinere eilanden van 
de Egeïsche Zee beter te bereiken moet het 
steunprogramma maatregelen bevatten die 
zowel de voorziening met 
landbouwproducten als het behoud en de 
ontwikkeling van de lokale 
landbouwproductie garanderen. De 
programmering moet dichter bij het juiste 
niveau worden gebracht en er moet 
systematisch worden gewerkt met een 
aanpak die op een partnerschap tussen de 
Commissie en Griekenland is gebaseerd.

(4) Om de doelstellingen van de regeling 
ten behoeve van de kleinere eilanden van 
de Egeïsche Zee beter te bereiken moet het 
steunprogramma maatregelen bevatten die 
zowel de voorziening met 
landbouwproducten als het behoud en de 
ontwikkeling van de lokale 
landbouwproductie garanderen. De 
programmering moet dichter bij het juiste 
niveau worden gebracht en er moet 
systematisch worden gewerkt met een 
aanpak die op een partnerschap tussen de 
Commissie en Griekenland is gebaseerd.
De Commissie moet een bijdrage leveren 
tot het opstellen van steunprogramma's 
via de uitwisseling van verantwoorde 
werkmethoden en door geharmoniseerde 
kaderindicatoren te bepalen om de 
tenuitvoerlegging  van de programma's in 
het oog te houden.

Or. lt

Amendement 43
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Door de geringe omvang van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
worden de problemen nog verergerd. Om 
de doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen te garanderen, mogen zij 
uitsluitend gericht zijn op de kleinere 
eilanden.

(7) Door de geringe omvang van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
worden de problemen nog verergerd. om 
de doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen te garanderen, mogen zij enkel 
van toepassing zijn op de eilanden die als 
"kleinere eilanden" met de status van 
ultraperifere regio's worden aangemerkt.

Or. lt
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Amendement 44
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de nagestreefde prijsverlaging op 
de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee op 
doeltreffende wijze te realiseren en de 
extra kosten in verband met de afgelegen 
en insulaire ligging op te vangen en om 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
van de producten uit de Unie te handhaven, 
moet steun worden verleend voor de 
levering van producten uit de Unie aan de 
betrokken eilanden. Deze steun moet 
rekening houden met de extra kosten van 
transport naar de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en, wanneer het gaat om 
productiemiddelen voor de landbouw of 
om producten voor verwerking, met de 
extra kosten in verband met het insulaire
karakter en de geringe oppervlakte.

(8) Om de nagestreefde prijsverlaging op 
de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee op 
doeltreffende wijze te realiseren en de 
extra kosten in verband met de afgelegen 
en insulaire ligging op te vangen en om 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
van de producten uit de Unie te handhaven, 
moet steun worden verleend voor de 
levering van producten uit de Unie aan de 
betrokken eilanden. Deze steun moet 
rekening houden met de extra kosten van 
transport naar de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee, prijzen voor de uitvoer naar 
derde landen en, wanneer het gaat om 
productiemiddelen voor de landbouw of 
om producten voor verwerking, met de 
extra kosten in verband met het insulaire 
karakter en de geringe oppervlakte.

Or. lt

Amendement 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om speculatie die de eindgebruikers 
op de kleinere eilanden in de Egeïsche 
Zee zou schaden, te voorkomen moet 
worden gepreciseerd dat alleen producten 
van gezonde handelskwaliteit voor de 
specifieke voorzieningsregeling in 
aanmerking komen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 46
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het bij Verordening (EG) 
nr. 1405/2006 vastgestelde beleid van de 
Unie ten gunste van de lokale productie op 
de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
heeft tot nu toe betrekking gehad op een 
veelheid van producten en op allerlei 
maatregelen om de productie, de afzet of
de verwerking van die producten te 
bevorderen. Deze maatregelen zijn 
doeltreffend gebleken en hebben ervoor 
gezorgd dat de betrokken 
landbouwactiviteiten zijn voortgezet en 
ontwikkeld. De Unie moet die 
productietakken, die een fundamentele rol 
spelen in het milieu-, maatschappelijk en 
economisch evenwicht op de betrokken 
eilanden, verder ondersteunen. De ervaring 
heeft geleerd dat, net zoals bij het beleid 
inzake plattelandsontwikkeling, een sterker 
partnerschap met de plaatselijke 
autoriteiten het mogelijk kan maken een 
duidelijker beeld te krijgen van de 
specifieke problemen van de betrokken 
eilanden. Daarom dient de steun ten gunste 
van de lokale productie te worden 
voortgezet via het steunprogramma dat 
voor het eerst bij Verordening (EG) 
nr. 1405/2006 is vastgesteld.

(14) Het bij Verordening (EG) 
nr. 1405/2006 vastgestelde beleid van de 
Unie ten gunste van de lokale productie op 
de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
heeft tot nu toe betrekking gehad op een 
veelheid van producten en op allerlei 
maatregelen om de productie, de afzet of 
de verwerking van die producten te 
bevorderen. Deze maatregelen zijn 
doeltreffend gebleken en hebben ervoor 
gezorgd dat de betrokken 
landbouwactiviteiten zijn voortgezet en 
ontwikkeld. De Unie moet die 
productietakken, die een fundamentele rol 
spelen in het milieu-, maatschappelijk en 
economisch evenwicht op de betrokken 
eilanden, verder ondersteunen. De ervaring 
heeft geleerd dat, net zoals bij het beleid 
inzake plattelandsontwikkeling, een sterker 
partnerschap met de plaatselijke 
autoriteiten het mogelijk kan maken een 
duidelijker beeld te krijgen van de 
specifieke problemen van de betrokken 
eilanden. Daarom dient de steun ten gunste 
van de lokale productie te worden 
voortgezet via het steunprogramma dat 
voor het eerst bij Verordening (EG) nr. 
1405/2006 is vastgesteld, daar dit een 
doelmatig model vormt voor de invoering 
van specifieke steunregelingen die de 
kleinere eilanden voor de kust van Sicilië 
omvatten, waar de sociaal-economische 
omstandigheden vergelijkbaar zijn met die 
op de kleinere eilanden in de Egeïsche 
Zee.

Or. it

Amendement 47
Georgios Papastamkos
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De grondbeginselen van het 
steunprogramma moeten zodanig worden 
geformuleerd dat er specifieke regelingen 
worden opgezet voor het vervoer van al 
dan niet verwerkte landbouwproducten 
vanaf de eilanden.

Or. el

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel 
concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het 
vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de 
verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van 
de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement 48
Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voorts kan het steunprogramma, met 
het oog op de uitvoering, ook maatregelen 
bevatten voor de financiering van studies, 
demonstratieprojecten, opleiding en 
technische bijstand.

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
steunprogramma kan worden uitgevoerd, 
moet het in de toekomst mogelijk zijn 
subsidies te koppelen aan productie.

Or. el

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het steunprogramma zo doelmatig mogelijk wordt gebruikt en gezien de 
beperkte omvang van de beschikbare overheidsfinanciering, moeten subsidies worden gekoppeld 
aan productie. Tevens zijn er andere programma's beschikbaar voor de medefinanciering van 
onderzoeken, demonstratieprojecten, opleiding en technische bijstand.

Amendement 49
Spyros Danellis
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De landbouwproducenten op de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
moeten worden aangemoedigd 
kwaliteitsproducten te leveren en de afzet 
van deze producten moet worden 
bevorderd.

(17) De landbouwproducenten op de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
moeten worden aangemoedigd 
kwaliteitsproducten te leveren door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van ter plaatse 
aanwezig genetisch en 
vermenigvuldigingsmateriaal, en de afzet 
van deze producten moet, met name op 
plaatselijk niveau, worden bevorderd door 
gebruik te maken van de kansen die 
worden geboden door de ontwikkeling van 
andere sectoren zoals het toerisme.

Or. el

Amendement 50
Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er moet nadruk worden gelegd op 
het behoud van het cultureel erfgoed in de 
vorm van fysieke en traditionele 
kenmerken van productiemethoden in de 
landbouw.

Or. en

Amendement 51
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Van het vaste beleid van de 
Commissie geen exploitatiesteun van de 
staten toe te staan in de sectoren productie, 
verwerking en afzet van de in bijlage I bij 
het Verdrag genoemde 
landbouwproducten, kan worden 

(18) Van het vaste beleid van de 
Commissie geen exploitatiesteun van de 
staten toe te staan in de sectoren productie, 
verwerking, afzet en vervoer van de in 
bijlage I bij het Verdrag genoemde 
landbouwproducten, kan worden 
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afgeweken om de specifieke problemen te 
verzachten die bij de landbouwproductie 
op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
worden ondervonden ten gevolge van de 
geïsoleerde en afgelegen ligging, het 
insulaire karakter, de geringe oppervlakte, 
het bergachtige reliëf, het klimaat en de 
economische afhankelijkheid van een klein 
aantal producten.

afgeweken om de specifieke problemen te 
verzachten die bij de landbouwproductie in 
de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
worden ondervonden ten gevolge van de 
grote afstand, het insulaire karakter en de 
afgelegen ligging, de kleine oppervlakte, 
het moeilijke reliëf en klimaat en de 
economische afhankelijkheid van een klein 
aantal producten.

Or. el

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel 
concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het 
vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de 
verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van 
de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Van het vaste beleid van de 
Commissie geen exploitatiesteun van de 
staten toe te staan in de sectoren productie, 
verwerking en afzet van de in bijlage I bij 
het Verdrag genoemde 
landbouwproducten, kan worden 
afgeweken om de specifieke problemen te 
verzachten die bij de landbouwproductie 
op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
worden ondervonden ten gevolge van de 
geïsoleerde en afgelegen ligging, het 
insulaire karakter, de geringe oppervlakte, 
het bergachtige reliëf, het klimaat en de 
economische afhankelijkheid van een klein 
aantal producten.

(18) Van het vaste beleid van de 
Commissie geen exploitatiesteun van de 
staten toe te staan in de sectoren productie, 
verwerking en afzet van de in bijlage I bij 
het Verdrag genoemde 
landbouwproducten, kan worden 
afgeweken om de specifieke problemen te 
verzachten die bij de landbouwproductie 
op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
worden ondervonden ten gevolge van de 
geïsoleerde en afgelegen ligging, het 
insulaire karakter, de geringe oppervlakte, 
het bergachtige reliëf, het klimaat en de 
economische afhankelijkheid van een klein 
aantal producten en hun afstand tot de 
markten.

Or. en

Amendement 53
Spyros Danellis
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Sinds 2007 is de behoefte aan 
essentiële producten op sommige kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee toegenomen 
als gevolg van de ontwikkeling van de 
veestapel en de demografische druk. Het 
deel van het budget dat Griekenland mag 
besteden voor de specifieke 
voorzieningsregeling voor de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee, moet dus 
worden verhoogd.

(20) Sinds 2007 is de behoefte aan 
essentiële producten op sommige kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee toegenomen 
als gevolg van de ontwikkeling van de 
veestapel, het opgeven van de primaire 
sector tengevolge van de buitensporig 
hoge productiekosten en de druk van de 
zijde van toerisme en ontwikkeling van de 
bevolkingsopbouw. Het deel van het 
budget dat Griekenland mag besteden voor 
de specifieke voorzieningsregeling voor de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, moet 
dus worden verhoogd. De verhoging mag 
echter niet ten koste gaan van het budget 
voor de ondersteuning van lokale 
landbouwproductie, maar moet gepaard 
gaan met verhoging van het bedrag dat 
wordt uitgetrokken voor de ondersteuning 
van deze productie.

Or. el

Amendement 54
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Sinds 2007 is de behoefte aan 
essentiële producten op sommige kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee toegenomen 
als gevolg van de ontwikkeling van de 
veestapel en de demografische druk. Het 
deel van het budget dat Griekenland mag 
besteden voor de specifieke 
voorzieningsregeling voor de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee, moet dus 
worden verhoogd.

(20) Sinds 2007 is de behoefte aan 
essentiële producten op sommige kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee toegenomen 
als gevolg van de ontwikkeling van de 
veestapel en de demografische druk. Het 
deel van het budget dat Griekenland mag 
besteden voor de specifieke 
voorzieningsregeling voor de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee, moet dus 
dienovereenkomstig worden verhoogd.

Or. lt

Amendement 55
Spyros Danellis
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De Commissie moet uiterlijk op 
31 december 2016 bij het Europees 
Parlement en de Raad een algemeen 
verslag indienen over de gevolgen van de 
uitvoeringsmaatregelen bij deze 
verordening, zo nodig vergezeld van 
adequate aanbevelingen. Zij moet deze 
aanbevelingen dan ook bezien om zich 
ervan te vergewissen dat zij een 
geïntegreerd duurzaam 
ontwikkelingsprogramma omvatten 
waarin rekening wordt gehouden met het 
cultureel erfgoed en het milieubelang van 
de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
en met de problemen die met name 
voortkomen uit hun bijzondere 
geografische ligging en hun milieu, 
alsook de toename van de illegale 
immigratie.

Or. el

Amendement 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden specifieke 
maatregelen op het gebied van de 
landbouw vastgesteld om de problemen te 
verhelpen die het gevolg zijn van de 
geïsoleerde en afgelegen ligging, het 
insulaire karakter en de geringe 
oppervlakte van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee, hierna "de kleinere eilanden" 
genoemd.

1. Bij deze verordening worden specifieke 
maatregelen op het gebied van de 
landbouw vastgesteld om de problemen te 
verhelpen die het gevolg zijn van de 
geïsoleerde en afgelegen ligging, het 
insulaire karakter, de afstand tot de 
markten en de geringe oppervlakte van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, 
hierna "de kleinere eilanden" genoemd.

Or. en

Amendement 57
Georgios Papastamkos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de landbouwactiviteit op de kleinere 
eilanden in stand te houden en te 
ontwikkelen, met inbegrip van de 
productie, verwerking en afzet van lokale 
producten.

b) de landbouwactiviteit op de kleinere 
eilanden in stand te houden en te 
ontwikkelen, met inbegrip van de 
productie, verwerking, afzet en vervoer 
van al dan niet verwerkte lokale 
producten.

Or. el

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel 
concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het 
vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de 
verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van 
de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement 58
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het programma kan steunmaatregelen 
bevatten voor de productie, verwerking of 
afzet van landbouwproducten van de 
kleinere eilanden.

4. Het programma kan steunmaatregelen 
bevatten voor de productie, verwerking,
afzet en vervoer van al dan niet verwerkte 
landbouwproducten van de kleinere 
eilanden.

Or. el

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel 
concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het 
vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de 
verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van 
de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement 59
Georgios Papastamkos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de afzet van de producten buiten het 
productiegebied te ondersteunen kan de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden vaststellen voor de 
vaststelling van het steunbedrag dat voor 
de afzet wordt toegekend, alsmede, in 
voorkomend geval, de 
maximumhoeveelheden waarvoor deze 
steun kan worden verleend.

Om de afzet en het vervoer van de al dan 
niet verwerkte producten buiten het 
productiegebied te ondersteunen kan de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden vaststellen voor de 
vaststelling van het steunbedrag dat voor 
dit vervoer naar de afzetmarkten wordt 
toegekend, alsmede, in voorkomend geval, 
de maximumhoeveelheden waarvoor deze 
steun kan worden verleend.

Or. el

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel 
concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het 
vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de 
verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van 
de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement 60
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in bijlage I bij het 
Verdrag genoemde landbouwproducten, 
waarop de artikelen 107, 108 en 109 van 
het Verdrag van toepassing zijn, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 108 van 
het Verdrag toestaan dat in de sectoren 
productie, verwerking en afzet van die 
producten bedrijfssteun wordt verleend ter 
verlichting van de problemen bij de 
landbouwproductie die specifiek zijn voor 
de kleinere eilanden en verband houden 
met hun geïsoleerde en afgelegen ligging, 
hun insulaire karakter, hun geringe 
oppervlakte en bergachtige reliëf, hun 
klimaat en economische afhankelijkheid 

1. Met betrekking tot de in bijlage I bij het 
Verdrag genoemde landbouwproducten, 
waarop de artikelen 107, 108 en 109 van 
het Verdrag van toepassing zijn, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 108 van 
het Verdrag toestaan dat in de sectoren 
productie, verwerking, afzet en vervoer
van die producten bedrijfssteun wordt 
verleend ter verlichting van de problemen 
bij de landbouwproductie die specifiek zijn 
voor de kleinere eilanden en verband 
houden met hun geïsoleerde en afgelegen 
ligging, hun insulaire karakter, hun geringe 
oppervlakte en bergachtige reliëf, hun 
klimaat en economische afhankelijkheid 
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van een klein aantal producten. van een klein aantal producten.

Or. el

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel 
concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het 
vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de 
verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van 
de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in bijlage I bij het 
Verdrag genoemde landbouwproducten, 
waarop de artikelen 107, 108 en 109 van 
het Verdrag van toepassing zijn, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 108 van 
het Verdrag toestaan dat in de sectoren 
productie, verwerking en afzet van die 
producten bedrijfssteun wordt verleend ter 
verlichting van de problemen bij de 
landbouwproductie die specifiek zijn voor 
de kleinere eilanden en verband houden 
met hun geïsoleerde en afgelegen ligging, 
hun insulaire karakter, hun geringe 
oppervlakte en bergachtige reliëf, hun 
klimaat en economische afhankelijkheid 
van een klein aantal producten.

1. Met betrekking tot de in bijlage I bij het 
Verdrag genoemde landbouwproducten, 
waarop de artikelen 107, 108 en 109 van 
het Verdrag van toepassing zijn, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 108 van 
het Verdrag toestaan dat in de sectoren 
productie, verwerking en afzet van die 
producten bedrijfssteun wordt verleend ter 
verlichting van de problemen bij de 
landbouwproductie die specifiek zijn voor 
de kleinere eilanden en verband houden 
met hun geïsoleerde en afgelegen ligging, 
hun insulaire karakter, hun geringe 
oppervlakte en bergachtige reliëf, hun 
klimaat en economische afhankelijkheid 
van een klein aantal producten en hun 
afstand tot de markten.

Or. en


