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Predmet: ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, 

Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP 
na obdobie rokov 2009 – 2014, Dohody medzi Európskou úniou 
a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 –
2014, dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym 
hospodárskym spoločenstvom a Islandom, ktorý sa týka osobitných 
ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného 
hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014,
a dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym 
spoločenstvom a Nórskom, ktorý sa týka osobitných ustanovení 
uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva 
do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014 
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ROZHODNUTIE RADY č.../2010/EÚ

z …

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnskom

a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014, Dohody medzi

Európskou úniou a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie

rokov 2009 – 2014, dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym

spoločenstvom a Islandom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz

určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 –

2014, a dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom

a Nórskom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb

a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej 

článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
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keďže:

(1) Na základe rozhodnutia Rady č.../2010/EÚ z...*1 boli v mene Únie podpísané tieto dohody

a protokoly:

– Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom 

a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 –

2014 a príloha k nej,

– Dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o nórskom finančnom 

mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014, 

– dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a 

Islandskou republikou a príloha k nemu,

– dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom 

a Nórskym kráľovstvom a príloha k nemu.

(2) Nahradenie existujúcich finančných mechanizmov novými mechanizmami, ktoré sa týkajú 

iných období, iného množstva finančných prostriedkov a iných vykonávacích ustanovení, 

ako aj obnovenie a rozšírenie úľav týkajúcich sa určitých rýb a produktov rybného 

hospodárstva ako celku, predstavujú významný rozvoj pridruženia štátov EZVO, ktoré sú 

členmi EHP, čo odôvodňuje uplatnenie článku 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

(3) Tieto dohody a protokoly by sa mali uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

                                               

* Ú. v.: prosím vložte číslo a dátum prijatia dokumentu st. 9899/10. 
1 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
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Článok 1

1. Týmto sa v mene Únie schvaľujú tieto dohody a protokoly:

– Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom 

a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 –

2014 a príloha k nej,

– Dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o nórskom finančnom 

mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014,

– dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a 

Islandskou republikou a príloha k nemu,

– dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom 

a Nórskym kráľovstvom a príloha k nemu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu splnomocnenú uložiť v mene Únie akt o schválení 

stanovený v každej z týchto dohôd a dodatkových protokoloch s cieľom vyjadriť súhlas Únie byť 

nimi viazaná.
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Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli …

Za Radu

predseda


