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RÅDETS BESLUT nr …/2020/EU

av den

om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge 

om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014, ett avtal mellan 

Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014, 

ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island 

om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen 

av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014 samt ett tilläggsprotokoll 

till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de 

särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen 

av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217, jämförd 

med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C [...], [...], s. [...].
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av följande skäl:

(1) Till följd av rådets beslut nr.../2010/EU av den...*1 undertecknades följande avtal och 

protokoll, på unionens vägnar:

– Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och 

Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014

och bilagan till detta

– Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om en norsk finansiell 

mekanism för perioden 2009–2014

– Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och 

Republiken Island och bilagan till detta

– Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och 

Konungariket Norge och bilagan till detta

(2) Ersättandet av de befintliga finansiella mekanismerna med nya mekanismer, som gäller 

andra tidsperioder, andra finansiella belopp, och olika genomförandebestämmelser, samt 

förnyelse och utvidgning av medgivandena avseende viss fisk och vissa fiskeriprodukter,

på det hela taget, utgör en viktig utveckling av associeringen med Eftastaterna i EES, vilket 

rättfärdigar användningen av artikel 217 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3) Dessa avtal och protokoll bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

* EUT: Vänligen inför nummer och datum för antagande av dokument st 8989/10.
1 EUT L [...], [...], s. [...].
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Artikel 1

1. Följande avtal och protokoll godkänns härmed på unionens vägnar:

– Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och 

Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014

och bilagan till detta,

– Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om en norsk finansiell 

mekanism för perioden 2009–2014,

– Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och 

Republiken Island och bilagan till detta,

– Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och 

Konungariket Norge och bilagan till detta.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera 

den godkännandeakt som anges i vart och ett av avtalen och tilläggsprotokollen som ett uttryck för 

unionens samtycke till att bindas av dem.
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Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas

Utfärdat i Bryssel

På rådets vägnar

Ordförande


