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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της 
Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-
2014, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας 
για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014, 
πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με ειδικές διατάξεις 
που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων 
ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014 και πρόσθετου πρωτοκόλλου 
στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 
Νορβηγίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις 
εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων 
αλιείας 2009-2014
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2010/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του 

Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014, 

συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού 

χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014, πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που 

εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων 

αλιείας 2009-2014 και πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και της Νορβηγίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται 

στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 217, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ C […] της […], σ. […].
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι ακόλουθες συμφωνίες και πρωτόκολλα υπεγράφησαν σύμφωνα με την απόφαση 

αριθ..../2010/ΕΕ του Συμβουλίου της ….1:

– Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του 

Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού 

μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 και το παράρτημά της,

– Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη 

θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014 και το παράρτημά της, 

– Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και το παράρτημά της,

– Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και το παράρτημά της,

(2) Η αντικατάσταση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών από νέους μηχανισμούς, 

που σχετίζονται με διαφορετικές χρονικές περιόδους, διαφορετικά ποσά χρηματοδότησης 

και διαφορετικές εκτελεστικές διατάξεις, καθώς και η ανανέωση και η επέκταση των

παραχωρήσεων των σχετικών με ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, στο σύνολό τους, 

συνιστούν μια σημαντική εξέλιξη της σύνδεσης με τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, η οποία 

δικαιολογεί τη χρήση του άρθρου 217 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

(3) Οι συμφωνίες και τα πρωτόκολλα αυτά θα πρέπει να συναφθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

1 ΕΕ L […] της […], σ. […].
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Άρθρο 1

1. Οι ακόλουθες συμφωνίες και πρωτόκολλα εγκρίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:

– Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του 

Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού 

μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 και το παράρτημά της,

– Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη 

θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014 και το παράρτημά της,

– Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και το παράρτημά της,

– Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας. και το παράρτημά της

Τα κείμενα των συμφωνιών επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να 

καταθέσει εξ ονόματος της Ένωσης την πράξη έγκρισης που προβλέπεται σε όλες τις συμφωνίες

και τα πρόσθετα πρωτόκολλα, εκφράζοντας τη συναίνεση της Ένωσης να δεσμευθεί.
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Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


