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WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van een Overeenkomst 

tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 
betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 
2009-2014, een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen 
betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 
2009-2014, een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en IJsland betreffende bepaalde vis 
en visserijproducten voor de periode 2009-2014 en een Aanvullend 
Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en Noorwegen tot vaststelling van bijzondere bepalingen 
betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserij-
producten voor de periode 2009-2014
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BESLUIT Nr. …/2010 VAN DE RAAD

van

inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en 

Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-2014, 

een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen betreffende een financieel 

mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, een Aanvullend Protocol bij de 

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland betreffende 

bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014 en een Aanvullend Protocol bij 

de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen tot 

vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van 

bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 217, in 

samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement1,

                                               

1 PB C […] van […], blz. […].
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Besluit nr. …/2010/EU van de Raad van …*1 zijn de volgende overeenkomsten 

en protocollen namens de Unie ondertekend:

– de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en 

het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor 

de periode 2009-2014 en de bijlage daarbij;

– de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende 

een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014;

– het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en de Republiek IJsland en de bijlage daarbij;

– het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en de bijlage daarbij.

(2) De vervanging van de bestaande financiële mechanismen door nieuwe mechanismen, die 

betrekking hebben op andere tijdsperiodes en andere bedragen van de fondsen en die 

andere uitvoeringsbepalingen hebben, vormt samen met de hernieuwing en verlenging van 

de concessies ten aanzien van bepaalde vis en visproducten een belangrijke ontwikkeling 

van de associatie met de EER-EVA-staten, wat rechtvaardigt dat gebruik wordt gemaakt 

van artikel 217 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(3) Deze overeenkomsten en protocollen dienen te worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               

* PB: gelieve nummer en datum van vaststelling van document st. 9899/10 in te vullen.
1 PB C […] van […], blz. […].
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Artikel 1

1. De volgende overeenkomsten en protocollen worden namens de Unie goedgekeurd:

– de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en 

het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor 

de periode 2009-2014 en de bijlage daarbij;

– de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende 

een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014;

– het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en de Republiek IJsland en de bijlage daarbij;

– het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en de bijlage daarbij.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is, namens de 

Unie, de in de overeenkomsten bedoelde akte van goedkeuring neer te leggen, waarmee de 

instemming van de Unie om door de overeenkomsten en de aanvullende protocollen gebonden te 

zijn tot uiting wordt gebracht.
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Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 

Voor de Raad

De voorzitter


