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AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY
Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską, 

Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu 
finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy między Unią Europejską a 
Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 
2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych 
mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych 
ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 i protokołu 
dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a 
Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie 
do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów 
rybołówstwa w latach 2009-2014



9902/10 IT/jaw 1
DG E II PL

DECYZJA RADY nr.../2010/UE

z dnia 

w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem

i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy między 

Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego 

na lata 2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą 

Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie 

do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa 

w latach 2009-2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą 

Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do 

przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217

w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1, 

                                               

1 Dz.U. C […] z […], s. […].
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady nr …/2010/UE z dnia…1 podpisano następujące umowy

i protokoły w imieniu Unii: 

– umowę między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem 

Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014 wraz

z załącznikiem;

– umowę między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie norweskiego 

mechanizmu finansowego na lata 2009-2014; 

– protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a 

Republiką Islandii wraz z załącznikiem;

– protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a 

Królestwem Norwegii wraz z załącznikiem.

(2) Zastąpienie dotychczasowych mechanizmów nowymi mechanizmami, które odnoszą się 

do różnych okresów czasowych, różnych wysokości środków oraz różnych przepisów je 

wdrażających, a także odnowienie i przedłużenie ustępstw odnoszących się do niektórych 

ryb i produktów rybołówstwa, w całości, stanowi ważny rozwój w stowarzyszeniu

z państwami EFTA należącymi do EOG, który uzasadnia odwołanie się do artykułu 217 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(3) Umowy te i protokoły powinny zostać zawarte,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

                                               

 Dz.U.: Proszę wstawić numer i datę przyjęcia dokumentu st. 9899/10. 
1 Dz.U. L […] z […], s. […].
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Artykuł 1

1. W imieniu Unii niniejszym zatwierdza się następujące umowy i protokoły:

– umowę między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem 

Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014 wraz

z załącznikiem;

– umowę między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie norweskiego 

mechanizmu finansowego na lata 2009-2014;

– protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a 

Republiką Islandii wraz z załącznikiem;

– protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a 

Królestwem Norwegii wraz z załącznikiem.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby upoważnionej do 

zdeponowania w imieniu Unii aktu zatwierdzenia przewidzianego w każdej z umów i w każdym

z protokołów dodatkowych, w którym zostanie wyrażona zgoda Unii na związanie się tym 

umowami.
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Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli 

W imieniu Rady

Przewodniczący


