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ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI
Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, 

Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 
2009–2014, Sporazuma med Evropsko unijo in Norveško o norveškem 
finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014, Dodatnega protokola k 
Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo glede 
posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških 
proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter Dodatnega 
protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in 
Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib 
in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014
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SKLEP SVETA št…./2010/EU

z dne …

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom

in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014, Sporazuma med

Evropsko unijo in Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za

obdobje 2009–2014, Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko

skupnostjo in Islandijo glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz

nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter

Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo

in Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib

in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 217 v povezavi s 

členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL C […], […], str. […].
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s Sklepom Sveta …/…/EU z dne […2010]1* so bili v imenu Unije podpisani 

naslednji sporazumi in protokoli:

– Sporazum med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino 

Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014 in Priloga k 

Sporazumu,

– Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o norveškem finančnem 

mehanizmu za obdobje 2009–2014 in Priloga k Sporazumu, 

– Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko 

Islandijo in Priloga k Sporazumu,

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino 

Norveško in Priloga k Sporazumu.(2) Nadomestitev obstoječega finančnega mehanizma z 

novim mehanizmom, ki se nanaša na drugo obdobje, druge zneske sredstev in druge 

izvedbene določbe, ter obnovitev in podaljšanje koncesije glede nekaterih rib in ribiških 

izdelkov, predstavljajo kot celota pomemben razvoj v sodelovanju z državami EGP EFTA, 

kar opravičuje uporabo člena 217 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(2) Te sporazume in protokole bi bilo treba skleniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

                                               

1 UL L […], […], str […].
* UL: Prosimo vstavite številko in datum sprejetja dokumenta st. 9899/10.
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Člen 1

1. V imenu Unije se odobrijo naslednji sporazumi in protokoli:

– Sporazum med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino 

Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014 in Priloga k 

Sporazumu,

– Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o norveškem finančnem 

mehanizmu za obdobje 2009–2014,

– Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko 

Islandijo in Priloga k Sporazumu,

– Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino 

Norveško in Priloga k Sporazumu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije 

deponira(-jo) instrument o odobritvi, predviden v vsakem sporazumu in dodatnih protokolih, s 

čimer se izrazi privolitev Unije k zavezanosti.
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Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.V Bruslju,

Za Svet

Predsednik


