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ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE
Obiectul: DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui acord între Uniunea 

Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia cu privire la un mecanism 
financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană şi 
Norvegia cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 
2009-2014, a unui protocol adiţional la Acordul între Comunitatea 
Economică Europeană şi Islanda privind dispoziţiile speciale aplicabile 
importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse 
pescăreşti în perioada 2009-2014, precum şi a unui protocol adiţional la 
Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Norvegia privind 
dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de 
anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014
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DECIZIA Nr …./2010/UE A CONSILIULUI

din 

privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia cu 

privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană şi 

Norvegia cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, a unui 

protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Islanda privind 

dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti 

şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014, precum şi a unui protocol adiţional la Acordul 

între Comunitatea Economică Europeană şi Norvegia privind dispoziţiile speciale aplicabile 

importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în

perioada 2009-2014

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat 

cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European1,

                                               

1 JO C […], […], p. […].
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întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia nr. …/2010/UE a Consiliului din …*1, au fost semnate, în 

numele Uniunii, următoarele acorduri și protocoale:

– Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul 

Norvegiei, cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, precum şi anexa la 

acesta;

– Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism 

financiar norvegian pentru perioada 2009-2014; 

– Protocolul adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi 

Republica Islanda, precum şi anexa la acesta;

– Protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Regatul 

Norvegiei, precum şi anexa la acesta.

(2) Înlocuirea mecanismelor financiare existente cu noi mecanisme, care privesc perioade 

diferite, cuantumuri diferite ale fondurilor și dispoziții diferite de punere în aplicare, 

precum și reînnoirea și prelungirea aplicării concesiilor privind anumiți pești și produse 

pescărești, toate acestea privite împreună reprezintă o dezvoltare importantă a asocierii cu 

statele SEE AELS care justifică recurgerea la articolul 217 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene.

(3) Respectivele acorduri și protocoale ar trebui să fie încheiate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

* JO: a se introduce numărul şi data adoptării documentului 9899/10.
1 JO L….
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Articolul 1

Se aprobă în numele Uniunii următoarele acorduri și protocoale:

– Acord între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul 

Norvegiei, cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, precum şi anexa la 

acesta;

– Acord între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism 

financiar norvegian pentru perioada 2009-2014;

– Protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica 

Islanda, precum şi anexa la acesta;

– Protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Regatul 

Norvegiei, precum şi anexa la acesta.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana împuternicită să 

depună, în numele Uniunii, actul de aprobare prevăzut de fiecare dintre acordurile și protocoalele 

adiționale respective, pentru a exprima consimţământul Uniunii de a -și asuma obligații.
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Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, .

Pentru Consiliu,

Preşedintele


