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Poprawka 42
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego, program wsparcia musi 
obejmować środki zapewniające dostawy 
produktów rolnych oraz ochronę i rozwój 
lokalnej produkcji rolnej. Należy zbliżyć 
poziom programowania oraz stosować 
systematycznie w stosunkach między 
Komisją a państwem członkowskim 
podejście oparte na partnerstwie.

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego, program wsparcia musi 
obejmować środki zapewniające dostawy 
produktów rolnych oraz ochronę i rozwój 
lokalnej produkcji rolnej. Należy zbliżyć 
poziom programowania oraz stosować 
systematycznie w stosunkach między 
Komisją a państwem członkowskim 
podejście oparte na partnerstwie. Komisja 
winna zaangażować się w przygotowanie 
programów pomocy przez wymianę 
pozytywnych doświadczeń praktycznych 
oraz określenie zbioru zharmonizowanych 
wskaźników pozwalających na 
monitorowanie ich wdrażania.

Or. lt

Poprawka 43
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wszystkie problemy mniejszych wysp 
Morza Egejskiego pogłębia ich niewielki 
obszar. W celu zapewnienia skuteczności 
planowanych środków, powinny one być 
stosowane tylko w odniesieniu do 
mniejszych wysp.

(7) Wszystkie problemy mniejszych wysp 
Morza Egejskiego pogłębia ich niewielki 
obszar. W celu zapewnienia skuteczności 
planowanych środków powinny one być 
stosowane tylko w odniesieniu do 
mniejszych wysp o statusie regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. lt
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Poprawka 44
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu skutecznego obniżenia cen na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego i 
wyrównania dodatkowych kosztów 
wynikających z ich oddalenia i 
wyspiarskiego charakteru, przy 
jednoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produktów unijnych, 
należy przyznać pomoc na dostawy 
produktów pochodzących z Unii na 
mniejsze wyspy Morza Egejskiego. Pomoc 
ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty 
transportu na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego oraz, w przypadku środków 
produkcji rolnej lub produktów 
przeznaczonych do przetworzenia, 
dodatkowe koszty wynikające z 
wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni wysp.

(8) W celu skutecznego obniżenia cen na
mniejszych wyspach Morza Egejskiego i 
wyrównania dodatkowych kosztów 
wynikających z ich oddalenia i 
wyspiarskiego charakteru, przy 
jednoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produktów unijnych, 
należy przyznać pomoc na dostawy 
produktów pochodzących z Unii na 
mniejsze wyspy Morza Egejskiego. Pomoc 
ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty 
transportu na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego, koszty eksportu do krajów 
trzecich oraz, w przypadku środków 
produkcji rolnej lub produktów 
przeznaczonych do przetworzenia, 
dodatkowe koszty wynikające z 
wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni wysp.

Or. lt

Poprawka 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uniknięcia spekulacji, które 
mogłyby zaszkodzić odbiorcom końcowym 
na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego, należy sprecyzować, że 
jedynie produkty o należytej i uczciwej 
jakości handlowej mogą zostać objęte 
szczególnymi uzgodnieniami w sprawie 
dostaw.

skreślony
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Or. en

Poprawka 46
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Polityka Unii na rzecz produkcji 
lokalnej na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego, ustanowiona rozporządzeniem 
(WE) nr 1405/2006, dotyczyła wielu 
produktów i obejmowała wiele środków 
wspierających ich wytwarzanie, 
wprowadzanie do obrotu oraz 
przetwarzanie. Środki te okazały się 
skuteczne i zapewniły utrzymanie i rozwój 
działalności rolniczej. Unia powinna nadal 
wspierać te kierunki produkcji, gdyż 
stanowią one zasadniczy czynnik 
równowagi ekologicznej, społecznej i 
gospodarczej na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego. Doświadczenie 
pokazało, że, tak jak w przypadku polityki 
rozwoju obszarów wiejskich, zacieśnienie 
współpracy z władzami lokalnymi może 
pomóc w skuteczniejszym rozwiązywaniu 
szczególnych problemów tych wysp. 
Należy zatem nadal wspierać produkcję 
lokalną za pośrednictwem ogólnego 
programu wsparcia ustanowionego po raz 
pierwszy rozporządzeniem (WE) nr 
1405/2006.

(14) Polityka Unii na rzecz produkcji 
lokalnej na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego, ustanowiona rozporządzeniem 
(WE) nr 1405/2006, dotyczyła wielu 
produktów i obejmowała wiele środków 
wspierających ich wytwarzanie, 
wprowadzanie do obrotu oraz 
przetwarzanie. Środki te okazały się 
skuteczne i zapewniły utrzymanie i rozwój 
działalności rolniczej. Unia powinna nadal 
wspierać te kierunki produkcji, gdyż 
stanowią one zasadniczy czynnik 
równowagi ekologicznej, społecznej i 
gospodarczej na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego. Doświadczenie 
pokazało, że, tak jak w przypadku polityki 
rozwoju obszarów wiejskich, zacieśnienie 
współpracy z władzami lokalnymi może 
pomóc w skuteczniejszym rozwiązywaniu 
szczególnych problemów tych wysp. 
Należy zatem nadal wspierać produkcję 
lokalną za pośrednictwem ogólnego 
programu wsparcia ustanowionego po raz 
pierwszy rozporządzeniem (WE) nr 
1405/2006, który to program stanowi 
skuteczny wzór dla opracowania 
szczególnego systemu pomocy także dla 
mniejszych wsyp Sycylii 
charakteryzujących się warunkami 
środowiskowymi i społeczno-
gospodarczymi podobnymi do tych, które 
występują na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego.

Or. it
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Poprawka 47
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Ponadto podstawowe zasady 
funkcjonowania programu wsparcia 
należy określić tak, by doprowadzić do 
przyjęcia konkretnych uzgodnień na rzecz 
transportu nieprzetworzonych i 
przetworzonych produktów rolnych z 
wysp.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wspierać transport nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych z małych 
wysp Morza Egejskiego, które znajdują się w niekorzystnym położeniu z jednej strony ze 
względu na wysokie koszty surowców, z drugiej zaś ze względu na wysokie koszty transportu. 
Propozycja ta wynika z tych samych przesłanek, które leżały się u podstaw przepisów 
rozporządzenia zmierzających do zrównoważenia niekorzystnego pod względem 
konkurencyjności położenia tych wysp wynikającego z wyższego kosztu dostaw surowców.

Poprawka 48
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Do celów wdrażania program
wsparcia może zawierać również środki w 
zakresie finansowania badań, projektów 
demonstracyjnych, szkoleń i pomocy 
technicznej.

(16) Aby zapewnić wdrożenie programu
wsparcia, należy w przyszłości dopuszczać 
powiązanie pomocy z produkcją..

Or. el



AM\873362PL.doc 7/14 PE469.817v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby zapewnić możliwie najskuteczniejsze wykorzystanie programu pomocy i biorąc pod 
uwagę ograniczone dostępne finansowanie publiczne, należy powiązać pomoc z produkcją. 
Aby współfinansować badania, projekty demonstracyjne, szkolenia i pomoc techniczną, 
można korzystać również z innych programów.

Poprawka 49
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy zachęcać rolników na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego do 
dostarczania produktów wysokiej jakości 
oraz wspierać obrót takimi produktami.

(17) Należy zachęcać rolników na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego do 
dostarczania produktów wysokiej jakości, 
przy pełnym wykorzystaniu miejscowego 
materiału genetycznego i rozrodczego,
oraz wspierać obrót takimi produktami, w 
szczególności na rynkach lokalnych, przy 
wykorzystaniu możliwości wynikających z 
rozwoju innych sektorów, takich jak 
turystyka.

Or. el

Poprawka 50
Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy położyć nacisk na 
zachowanie dziedzictwa kulturowego w 
formie dóbr materialnych, jak i 
tradycyjnych wartości w dziedzinie metod 
produkcji rolnej.

Or. en
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Poprawka 51
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby złagodzić szczególne 
ograniczenia produkcji rolnej na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego, 
wynikające z ich odizolowania, oddalenia, 
wyspiarskiego charakteru, małej 
powierzchni, górzystego terenu, klimatu i 
zależności gospodarczej od niewielkiej 
liczby produktów, możliwe jest odstępstwo 
od konsekwentnej polityki Komisji 
zakazującej operacyjnej pomocy państwa 
w sektorze produkcji, przetwórstwa i 
sprzedaży produktów rolnych, 
wymienionych w załączniku I do Traktatu.

(18) Aby złagodzić szczególne 
ograniczenia produkcji rolnej na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego, 
wynikające z ich odizolowania, oddalenia, 
wyspiarskiego charakteru, małej 
powierzchni, górzystego terenu, klimatu i 
zależności gospodarczej od niewielkiej 
liczby produktów, możliwe jest odstępstwo 
od konsekwentnej polityki Komisji 
zakazującej operacyjnej pomocy państwa 
w sektorze produkcji, przetwórstwa, 
sprzedaży i transportu produktów rolnych, 
wymienionych w załączniku I do traktatu.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wspierać transport nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych z małych 
wysp Morza Egejskiego, które znajdują się w niekorzystnym położeniu z jednej strony ze 
względu na wysokie koszty surowców, z drugiej zaś ze względu na wysokie koszty transportu. 
Propozycja ta wynika z tych samych przesłanek, które leżały się u podstaw przepisów 
rozporządzenia zmierzających do zrównoważenia niekorzystnego pod względem 
konkurencyjności położenia tych wysp wynikającego z wyższego kosztu dostaw surowców.

Poprawka 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby złagodzić szczególne 
ograniczenia produkcji rolnej na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego, 
wynikające z ich odizolowania, oddalenia, 
wyspiarskiego charakteru, małej 
powierzchni, górzystego terenu, klimatu i

(18) Aby złagodzić szczególne 
ograniczenia produkcji rolnej na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego, 
wynikające z ich odizolowania, oddalenia, 
wyspiarskiego charakteru, małej 
powierzchni, górzystego terenu, klimatu,
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zależności gospodarczej od niewielkiej 
liczby produktów, możliwe jest odstępstwo 
od konsekwentnej polityki Komisji 
zakazującej operacyjnej pomocy państwa 
w sektorze produkcji, przetwórstwa i 
sprzedaży produktów rolnych, 
wymienionych w załączniku I do Traktatu.

zależności gospodarczej od niewielkiej 
liczby produktów i oddalenia od rynków, 
możliwe jest odstępstwo od konsekwentnej 
polityki Komisji zakazującej operacyjnej 
pomocy państwa w sektorze produkcji, 
przetwórstwa i sprzedaży produktów 
rolnych, wymienionych w załączniku I do 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 53
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Od roku 2007 popyt na produkty 
podstawowe na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego wzrósł z powodu 
wzrostu pogłowia i presji demograficznej.
Należy zatem zwiększyć część budżetu, 
którą Grecja może wykorzystać na 
potrzeby szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego.

(20) Od roku 2007 popyt na produkty 
podstawowe na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego wzrósł z powodu 
wzrostu pogłowia, porzucania sektora 
rolnego ze względu na ogromnie wysokie 
koszty produkcji i presji demograficznej i 
związanej z ruchem turystycznym. Należy 
zatem zwiększyć część budżetu, którą 
Grecja może wykorzystać na potrzeby 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw 
na mniejsze wyspy Morza Egejskiego.
Zwiększenie to nie powinno jednak 
nastąpić ze szkodą dla budżetu 
przeznaczonego na wzmocnienie lokalnej 
produkcji rolnej, natomiast powinien mu 
towarzyszyć wzrost kwot przeznaczonych 
na wspieranie takiej produkcji.

Or. el

Poprawka 54
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Od roku 2007 popyt na produkty 
podstawowe na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego wzrósł z powodu 
wzrostu pogłowia i presji demograficznej. 
Należy zatem zwiększyć część budżetu, 
którą Grecja może wykorzystać na 
potrzeby szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego.

(20) Od roku 2007 popyt na produkty 
podstawowe na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego wzrósł z powodu 
wzrostu pogłowia i presji demograficznej. 
Należy zatem odpowiednio zwiększyć 
część budżetu, którą Grecja może 
wykorzystać na potrzeby szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw na mniejsze 
wyspy Morza Egejskiego.

Or. lt

Poprawka 55
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 
r. Komisja musi przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ogólne sprawozdanie dotyczące wpływu 
działań podjętych w ramach wdrażania 
niniejszego rozporządzenia, w 
uzasadnionych przypadkach wraz z 
odpowiednimi wnioskami. Komisja musi 
odpowiednio przeanalizować te wnioski, 
by zapewnić, że będą one obejmować 
zintegrowany program trwałego rozwoju, 
uwzględniający tradycje kulturowe 
mniejszych wysp Morza Egejskiego oraz 
ich znaczenie dla środowiska naturalnego, 
jak również specyfikę i problemy 
wynikające konkretnie z ich szczególnego 
położenia geograficznego, uwarunkowań 
środowiskowych oraz wzrostu nielegalnej 
imigracji.

Or. el
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Poprawka 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
szczególne środki dotyczące rolnictwa 
rekompensujące trudności wynikające z 
odizolowania, wyspiarskiego charakteru i 
małej powierzchni mniejszych wysp Morza 
Egejskiego, zwanych dalej „mniejszymi 
wyspami”.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
szczególne środki dotyczące rolnictwa 
rekompensujące trudności wynikające z 
odizolowania, wyspiarskiego charakteru, 
oddalenia od rynków i małej powierzchni 
mniejszych wysp Morza Egejskiego, 
zwanych dalej „mniejszymi wyspami”.

Or. en

Poprawka 57
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymania i rozwijania działalności 
rolniczej na mniejszych wyspach, w tym 
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu produktów lokalnych.

b) utrzymania i rozwijania działalności 
rolniczej na mniejszych wyspach, w tym 
produkcji, przetwórstwa, wprowadzania do 
obrotu i transportu nieprzetworzonych i 
przetworzonych produktów lokalnych.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wspierać transport nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych z małych 
wysp Morza Egejskiego, które znajdują się w niekorzystnym położeniu z jednej strony ze 
względu na wysokie koszty surowców, z drugiej zaś ze względu na wysokie koszty transportu. 
Propozycja ta wynika z tych samych przesłanek, które leżały się u podstaw przepisów 
rozporządzenia zmierzających do zrównoważenia niekorzystnego pod względem 
konkurencyjności położenia tych wysp wynikającego z wyższego kosztu dostaw surowców.

Poprawka 58
Georgios Papastamkos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Program może obejmować środki 
wsparcia produkcji, przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych pochodzących z mniejszych wysp.

4. Program może obejmować środki 
wsparcia produkcji, przetwórstwa,
wprowadzania do obrotu i transportu 
nieprzetworzonych i przetworzonych
produktów rolnych pochodzących z 
mniejszych wysp.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wspierać transport nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych z małych 
wysp Morza Egejskiego, które znajdują się w niekorzystnym położeniu z jednej strony ze 
względu na wysokie koszty surowców, z drugiej zaś ze względu na wysokie koszty transportu. 
Propozycja ta wynika z tych samych przesłanek, które leżały się u podstaw przepisów 
rozporządzenia zmierzających do zrównoważenia niekorzystnego pod względem 
konkurencyjności położenia tych wysp wynikającego z wyższego kosztu dostaw surowców.

Poprawka 59
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wspierania wprowadzania 
produktów do obrotu poza regionem ich 
produkcji Komisja może, w drodze aktu 
delegowanego, przyjąć warunki ustalania 
kwoty pomocy przyznawanej z tytułu 
wprowadzania do obrotu i, w stosownych 
przypadkach, maksymalnych ilości, które 
mogą zostać objęte tą pomocą.

W celu wspierania wprowadzania
nieprzetworzonych i przetworzonych
produktów do obrotu oraz ich transportu
poza regionem ich produkcji Komisja 
może, w drodze aktu delegowanego, 
przyjąć warunki ustalania kwoty pomocy 
przyznawanej z tytułu wprowadzania do 
obrotu, transportu i, w stosownych 
przypadkach, maksymalnych ilości, które 
mogą zostać objęte tą pomocą.

Or. el
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Uzasadnienie

Należy wspierać transport nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych z małych 
wysp Morza Egejskiego, które znajdują się w niekorzystnym położeniu z jednej strony ze 
względu na wysokie koszty surowców, z drugiej zaś ze względu na wysokie koszty transportu. 
Propozycja ta wynika z tych samych przesłanek, które leżały się u podstaw przepisów 
rozporządzenia zmierzających do zrównoważenia niekorzystnego pod względem 
konkurencyjności położenia tych wysp wynikającego z wyższego kosztu dostaw surowców.

Poprawka 60
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu, 
do których stosuje się art. 107, 108 i 109 
Traktatu, zgodnie z art. 108 Traktatu 
Komisja może zezwolić na udzielanie 
pomocy operacyjnej w sektorach 
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu wspomnianych produktów w 
celu zaradzenia ograniczeniom produkcji 
rolnej charakterystycznym dla mniejszych 
wysp, związanym z ich odizolowaniem, 
oddaleniem, wyspiarskim charakterem, 
małą powierzchnią, górzystym terenem, 
klimatem i zależnością gospodarczą od 
niewielkiej liczby produktów.

1. W odniesieniu do produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do traktatu, 
do których stosuje się art. 107, 108 i 109 
traktatu, zgodnie z art. 108 traktatu
Komisja może zezwolić na udzielanie 
pomocy operacyjnej w sektorach 
produkcji, przetwórstwa, wprowadzania do 
obrotu i transportu wspomnianych 
produktów w celu zaradzenia 
ograniczeniom produkcji rolnej 
charakterystycznym dla mniejszych wysp, 
związanym z ich odizolowaniem, 
oddaleniem, wyspiarskim charakterem, 
małą powierzchnią, górzystym terenem, 
klimatem i zależnością gospodarczą od 
niewielkiej liczby produktów.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wspierać transport nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych z małych 
wysp Morza Egejskiego, które znajdują się w niekorzystnym położeniu z jednej strony ze 
względu na wysokie koszty surowców, z drugiej zaś ze względu na wysokie koszty transportu. 
Propozycja ta wynika z przesłanek, które leżały się u podstaw przepisów rozporządzenia 
zmierzających do zrównoważenia niekorzystnego pod względem konkurencyjności położenia 
tych wysp wynikającego z wyższego kosztu dostaw surowców.
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Poprawka 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu, 
do których stosuje się art. 107, 108 i 109
Traktatu, zgodnie z art. 108 Traktatu 
Komisja może zezwolić na udzielanie 
pomocy operacyjnej w sektorach 
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu wspomnianych produktów w 
celu zaradzenia ograniczeniom produkcji 
rolnej charakterystycznym dla mniejszych 
wysp, związanym z ich odizolowaniem, 
oddaleniem, wyspiarskim charakterem, 
małą powierzchnią, górzystym terenem, 
klimatem i zależnością gospodarczą od 
niewielkiej liczby produktów.

1. W odniesieniu do produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do traktatu, 
do których stosuje się art. 107, 108 i 109
traktatu, zgodnie z art. 108 traktatu
Komisja może zezwolić na udzielanie 
pomocy operacyjnej w sektorach 
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu wspomnianych produktów w 
celu zaradzenia ograniczeniom produkcji 
rolnej charakterystycznym dla mniejszych 
wysp, związanym z ich odizolowaniem, 
oddaleniem, wyspiarskim charakterem, 
małą powierzchnią, górzystym terenem, 
klimatem, zależnością gospodarczą od 
niewielkiej liczby produktów i oddaleniem 
od rynków.

Or. en


