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ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение между 

Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов 
механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение 
между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на 
Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към 
Споразумението между Европейската икономическа общност и 
Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за 
вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на 
рибарството за периода 2009—2014 г. и на допълнителен протокол 
към Споразумението между Европейската икономическа общност и 
Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за 
вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на 
рибарството за периода 2009—2014 г.
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РЕШЕНИЕ № …/2010/ЕС НА СЪВЕТА

от 

за сключване на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн 

и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., 

на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм

на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол 

към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия 

във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз 

на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. 

и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, 

приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба 

и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 217, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

                                               
1 ОВ C […], […] г., стр. […].
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като има предвид, че:

(1) Съгласно Решение № …/2010/ЕС на Съвета от …1 бяха подписани следните 

споразумения и протоколи от името на Съюза: 

– Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и 

Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. и 

приложението към него;

– Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за финансов 

механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г; 

– Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Република Исландия и приложението към него;

– Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Кралство Норвегия и приложението към него.

(2) Замяната на съществуващите финансови механизми с нови механизми, които са 

свързани с различни периоди от време, различни финансови суми и различни 

разпоредби за прилагане, както и подновяването и удължаването на отстъпките за 

някои видове риба и продукти на рибарството, взети като цяло представляват 

съществено развитие на асоциирането с държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, 

което обосновава прибягването до член 217 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз.

(3) Посочените споразумения и протоколи следва да бъдат сключени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               
 ОВ: Моля, въведете номера и датата на приемане от документ st 9899/10.
1 OВ L […], […] г., стp. […].
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Член 1

1. От името на Съюза се одобряват следните споразумения и протоколи:

– Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и 

Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. и 

приложението към него;

– Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за финансов 

механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г;

– Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Република Исландия и приложението към него;

– Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Кралство Норвегия и приложението към него.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да определи лицето, упълномощено да депозира от 

името на Съюза акта за одобрение, предвиден във всяко едно от споразуменията и 

допълнителните протоколи, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан.
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Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел 

За Съвета

Председател


