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Liechtensteinin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n 
rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan 
välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä 
tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen 
sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia 
Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä 
Euroopan talousyhteisön ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävän 
tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 
2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä
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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2010/EU,,

annettu …,

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välisen, 

vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, 

Euroopan unionin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta 

Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, 

Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän 

tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin 

vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja 

Norjan väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia 

Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan 

yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C […], […], s. […].
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Seuraavat sopimukset ja pöytäkirjat on …päivänä…kuuta…annetun neuvoston päätöksen 

N:o …/2010/EU*1 mukaisesti allekirjoitettu unionin puolesta:

– Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan 

kuningaskunnan välinen vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä

tehty sopimus ja sen liite,

– Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen vuosia 2009–2014 koskevasta 

Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus, 

– Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitettävä 

lisäpöytäkirja ja sen liite,

– Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä 

lisäpöytäkirja ja sen liite.

(2) Olemassa olevien rahoitusjärjestelmien korvaaminen uusilla järjestelmillä, jotka koskevat 

eri ajanjaksoja, eri suuruisia määrärahoja ja erilaisia täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä, 

samoin kuin tiettyihin kalalajeihin ja kalastuksiin liittyvien myönnytysten uudistaminen ja 

laajentaminen merkitsevät kokonaisuutena katsottuna merkittävää kehitystä ETA:n 

osapuolina olevien EFTA-maiden assosiaatiossa, mikä oikeuttaa Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 217 artiklan käytön oikeusperustana.

(3) Nämä sopimukset ja pöytäkirjat olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                               

* Virallinen lehti: lisätään asiakirjassa 9899/10 olevan päätöksen numero ja päiväys.
1 EUVL L



9902/10 HKE/tan 3
DG E II FI

1 artikla

1. Hyväksytään seuraavat sopimukset ja pöytäkirjat Euroopan unionin puolesta:

– Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan 

kuningaskunnan välinen sopimus vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n 

rahoitusjärjestelmästä sekä sen liite,

– Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus vuosia 2009–2014 

koskevasta Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmästä,

– Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitettävä 

lisäpöytäkirja ja sen liite,

– Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä 

lisäpöytäkirja ja sen liite.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta 

kussakin sopimuksessa ja lisäpöytäkirjassa tarkoitettu hyväksymisasiakirja, jolla ilmaistaan unionin 

suostumus tulla sopimusten sitomaksi.
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3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä …

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


