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TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI
Dalykas: TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos, Islandijos, 

Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. EEE finansinio 
mechanizmo, Europos Sąjungos ir Norvegijos susitarimo dėl 
2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės 
bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių 
nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms 
žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., ir Europos 
ekonominės bendrijos ir Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl 
specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą 
importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., 
sudarymo



9902/10 IP/rst 1
DG E II LT

TARYBOS SPRENDIMAS Nr. …/2010/ES

… m. … … d.

dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimo

dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo, Europos Sąjungos ir 

Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, 

Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo dėl 

specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims 

ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., ir Europos ekonominės bendrijos ir 

Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, 

taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir 

žuvininkystės produktams 2009–2014 m., sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 

218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą1,

                                               

1 OL C […], […], […].
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kadangi:

(1) Vadovaujantis … m. … … d. Tarybos sprendimu Nr. …/2010/ES *1 Sąjungos vardu buvo 

pasirašyti toliau išvardyti susitarimai ir protokolai:

– Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 

susitarimas dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo ir jo priedas;

– Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2009–2014 m. Norvegijos 

finansinio mechanizmo;

– Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo papildomas 

protokolas ir jo priedas;

– Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomas 

protokolas ir jo priedas.

(2) Esamų finansinių mechanizmų pakeitimas naujais mechanizmais, susijusiais su skirtingais 

laikotarpiais, skirtingu fondų dydžiu ir skirtingomis įgyvendinimo nuostatomis, taip pat 

koncesijų, susijusių su tam tikromis žuvimis ir žuvininkystės produktais, visumos 

atnaujinimas ir pratęsimas, sudaro svarbią asociacijos su EEE ELPA valstybėmis plėtrą, 

kuri pateisina rėmimąsi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsniu.

(3) Šie susitarimai ir protokolai turėtų būti sudaryti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

                                               

* OL: prašome įrašyti dokumento st. 9899/10 numerį ir priėmimo datą.
1 OL L […], […], […].
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1 straipsnis

1. Sąjungos vardu patvirtinami toliau išvardyti susitarimai ir protokolai:

– Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 

susitarimas dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo ir jo priedas;

– Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2009–2014 m. Norvegijos 

finansinio mechanizmo;

– Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo papildomas 

protokolas ir jo priedas;

– Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomas 

protokolas ir jo priedas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą Sąjungos vardu deponuoti kiekvieno iš 

susitarimų ir papildomų protokolų patvirtinimo aktą, kuriuo Sąjunga sutinka prisiimti 

įsipareigojimus.
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3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas


