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RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem Den Europæi-

ske Union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansierings-
mekanisme for 2009-2014, en aftale mellem Den Europæiske Union og 
Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, en 
tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indfør-
sel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for pe-
rioden 2009-2014, og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de særlige bestem-
melser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former 
for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014
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RÅDETS AFGØRELSE nr. .../2010/EU

af …

om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge 

om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014, 

en aftale mellem Den Europæiske Union og Norge om en norsk finansieringsmekanisme 

for perioden 2009-2014, en tillægsprotokol til overenskomsten 

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island 

om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union 

af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014, 

og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem 

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de særlige bestemmelser, 

der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og 

fiskevarer for perioden 2009-2014

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sam-

menholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C […] af […], s. […].
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(1) I medfør af Rådets afgørelse nr. …/2010/EU af …*1 blev følgende aftaler og protokoller 

undertegnet på Unionens vegne:

– Aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og 

Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014 samt bilaget 

hertil

– Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om en norsk finansie-

ringsmekanisme for perioden 2009-2014 

– Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 

og Republikken Island samt bilaget hertil

– Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 

og Kongeriget Norge samt bilaget hertil.

(2) Erstatningen af de eksisterende finansieringsmekanismer med nye mekanismer, der vedrø-

rer andre tidsperioder, andre beløb og andre gennemførelsesbestemmelser, samt fornyelsen 

og udvidelsen af de indrømmelser, der vedrører visse former for fisk og fiskevarer, udgør 

som helhed en væsentlig udvikling af associeringen med EØS-/EFTA-staterne, hvilket be-

grunder henvisningen til artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3) Disse aftaler og protokoller bør indgås –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

                                               

* EUT: indsæt venligst nummer samt dato for vedtagelsen af dokument st. 9899/10. 
1 EUT L […] af […], s. […].



9902/10     20.07.2010 13:45 - 20.07.2010 13:49  AFJ/iam 3
DG E II DA

Artikel 1

Følgende aftaler og protokoller godkendes herved på Unionens vegne:

– Aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeri-

get Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014 samt bilaget hertil

– Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om en norsk finansieringsme-

kanisme for perioden 2009-2014

– Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 

Republikken Island samt bilaget hertil

– Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 

Kongeriget Norge samt bilaget hertil.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, som på Unionens vegne er befø-

jet til at deponere det godkendelsesinstrument, der er omhandlet i hver enkelt aftale og tillægsproto-

kol, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen.
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Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den … 

På Rådets vegne

Formand


