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KORT BEGRUNDELSE

1. Resumé af Kommissionens forslag

Siden aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) trådte i kraft i 1994, 
har EØS-/EFTA-staterne (nu Island, Liechtenstein og Norge) bidraget til at mindske de 
økonomiske og sociale uligheder i EØS. Bidragene er altid blevet aftalt for en periode på fem 
år ad gangen. De finansielle bidrag for perioden 2004-2009 blev forhandlet på plads i 
forbindelse med EØS-udvidelsesaftalerne i 2004 og 2007. 

I den forbindelse blev der også indgået to bilaterale protokoller med Island og Norge om 
indrømmelse af visse koncessioner for adgang til markedet for fisk og fiskevarer for den 
samme femårige periode 2004-2009 tilføjet en revisionsklausul med en frist, der var 
sammenfaldende med udløbet af finansieringsmekanismerne for perioden 2004-2009. 

Den 26. september 2008 blev der indledt formelle forhandlinger med Island, Liechtenstein og 
Norge om deres finansielle bidrag for perioden 2009-2014. Parallelt med disse forhandlinger, 
men uafhængigt af dem, blev der desuden igangsat høringer og senere forhandlinger med 
Island og Norge på baggrund af revisionsklausulen i de to bilaterale fiskeriprotokoller, der 
sikrede dem visse fiskerikoncessioner og fastlagde årlige toldfrie kontingenter for visse 
fiskevarer med oprindelse i disse lande.

De forskellige forhandlinger blev afsluttet på forhandlerniveau den 18. december 2009. 
Resultatet af forhandlingerne om de to bilaterale fiskeriprotokoller mellem EU og henholdsvis 
Island og Norge for perioden 2009-2014 var i bund og grund en fornyelse af de hidtidige 
protokoller for 2004-2009 med uændrede koncessioner for Island og en forholdsvis beskeden 
stigning i koncessionerne for Norge, som Norge vil benytte som grundlag for at forny den 
transitordning for fisk, som også udløb den 30. april 2009.

For så vidt angår EØS' og den norske finansieringsmekanisme er resultatet en samlet pakke på 
1,8 mia. EUR for perioden 2009-2014 bestående af en forøgelse på 31 % af EØS-
finansieringsmekanismen og en forøgelse på 22 % af den norske finansieringsmekanisme i 
forhold til perioden 2004-2009. På grund af finanskrisen blev det aftalt, at Islands bidrag til 
EØS-finansieringsmekanismen ikke skulle stige i absolutte tal. 

Da forhandlingerne uheldigvis blev forsinket og ikke afsluttet før den 18. december 2009, var 
det nødvendigt af hensyn til et velfungerende EØS at sikre, at ovenstående aftaler kunne træde 
i kraft midlertidigt i afventning af den endelige indgåelse. 

Som det er normal praksis i forbindelse med ændringer af specifikke elementer i eksisterende 
internationale aftaler, anvendes de relevante artikler i TEUF som retsgrundlag for forslagene 
til afgørelse, nemlig artikel 207 til de ændrede fiskeriprotokoller.

2. Ordførerens kommentarer

Ordføreren foreslår i lyset af resultatet af ovennævnte forhandlinger, dvs. en betydelig 
forøgelse af finansieringsmekanismen mod uændrede koncessioner for Island og kun en 
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beskeden stigning i koncessionerne for Norge, at Fiskeriudvalget tilslutter sig Kommissionens 
forslag KOM(2010)0234.

******

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille til Parlamentet at godkende indgåelsen af aftalen.
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