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PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY
Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, 

Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na 
období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském 
finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu
k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem
o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu 
do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu
k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem
o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu 
do Evropské unie na období 2009–2014
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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2010/EU

ze dne …

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem

a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi 

Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na 

období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským 

společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz 

některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014

a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím

a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu 

do Evropské unie na období 2009–2014

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 a článek 207 ve spojení

s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,1

                                               

1 Úř. věst. C […], […], s. […].
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na základě rozhodnutím Rady č. (EU) …/…./EU ze dne …….20101* byly jménem Unie 

podepsány tyto dohody, s výhradou jejich uzavření k pozdějšímu datu:

– Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským 

královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014 a příloha této 

dohody,

– Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním 

mechanismu na období 2009–2014, 

– Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím

a Islandskou republikou a příloha tohoto protokolu,

– Dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím

a Norským královstvím a příloha tohoto protokolu.

(2) Nahrazení současných finančních mechanismů novými mechanismy, které se týkají jiných 

období, jiných finančních prostředků a jiných prováděcích předpisů, jakož i obnovení

a rozšíření koncesí na ryby a produkty rybolovu představují jako celek významný rozvoj 

partnerství se státy EHP a ESVO, které je důvodem odkazu na článek 217 Smlouvy

o fungování Evropské unie.

(3) Tyto dohody a protokoly by měly být uzavřeny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               

1 Úř. věst. L […], […], s. […].
* Pro Úřední věstník: vložte prosím číslo, datum přijetí a odkaz na vyhlášení v Úředním 

věstníku dokumentu st 9899/10. 
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Článek 1

Jménem Evropské unie se schvalují tyto dohody a protokoly:

– Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským 

královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014 a příloha této dohody,

– Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu 

na období 2009–2014,

– Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím

a Islandskou republikou a příloha tohoto protokolu,

– Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským 

královstvím a příloha tohoto protokolu.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Unie listinu o schválení, 

která je stanovena v příslušné dohodě nebo dodatkovém protokolu, jež vyjadřuje souhlas Unie být 

dohodou vázána.



9902/10 SH/vm 4
DG E II CS

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne … 2010

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


