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JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és 

Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT 
Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Unió és 
Norvégia közötti 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai 
Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás egyes halak és 
halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014
között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő 
jegyzőkönyvének, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia 
közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba 
történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges 
rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről
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A TANÁCS …/2010/EU HATÁROZATA

(...)

az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra 

vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Unió és 

Norvégia közötti 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási 

Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti 

megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–

2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének, 

valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás egyes halak és 

halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó 

különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére,

összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament jóváhagyására1,

                                               

1 HL C […]., [ …]., […]. o.
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mivel:

(1) A .../2010/EU tanácsi határozat1* alapján az Európai Unió nevében az alábbi 

megállapodásokat és jegyzőkönyveket írták alá:

– Az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti 

megállapodás és annak melléklete a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT 

Finanszírozási Mechanizmusról;

– A Norvég Királyság és az Európai Unió közötti megállapodás a 2009-2014 közötti 

időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról;

– Az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás 

kiegészítő jegyzőkönyve és annak melléklete;

– Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás 

kiegészítő jegyzőkönyve és annak melléklete.

(2) A meglevő finanszírozási mechanizmusok új mechanizmusokkal való felváltása, amelyek 

különböző időszakokra, az alapok különböző összegeire és a különböző végrehajtási 

intézkedésekre vonatkoznak, továbbá az egyes halak és halászati termékekre vonatkozó 

koncessziók megújítása és kiterjesztése egészében véve az EGT-hez tartozó EFTA 

államokkal való társulás fejlesztésének fontos elemét képezi, amely alátámasztja az

Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkére való hivatkozást.

(3) Ezeket a megállapodásokat és jegyzőkönyveket meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

                                               

1 HL L […], […], […] o.
* HL: kérem, illessze be a 9899/10 számú dokumentum számát és elfogadásának időpontját.
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1. cikk

1. Az Európai Unió nevében a következő megállapodásokat és jegyzőkönyveket hagyták 

jóvá:

– Az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti 

megállapodás és annak melléklete a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT 

Finanszírozási Mechanizmusról;

– A Norvég Királyság és az Európai Unió közötti megállapodás a 2009-2014 közötti 

időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról;

– Az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás 

kiegészítő jegyzőkönyve és annak melléklete;

– Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás 

kiegészítő jegyzőkönyve és annak melléklete.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásokban előírt jóváhagyó 

okmányoknak az Unió nevében történő letétbe helyezésére jogosult személyt, annak érdekében, 

hogy kifejezésre juttassa az Unió ahhoz való hozzájárulását, hogy a megállapodások és kiegészítő 

jegyzőkönyvek rá nézve kötelező erővel bírjanak.
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3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök


