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26. kafli

Viðskiptasamningar ESB við þriðju ríki
 - samanburður við EFTA

Samantekt

Samkvæmt EES-samningnum halda EFTA/EES-ríkin sjálfræði til samningagerðar við
þriðju ríki. Þrátt fyrir það hefur samningurinn í raun þrengt svigrúm EFTA/EES-ríkjanna
í samskiptum sínum við þriðju ríki á þeim sviðum sem samningurinn tekur til.
Meginreglan um einsleitni innan EES er gegnumgangandi í samningnum og misræmi í
stefnu EFTA/EES-ríkjanna á þessu sviði annars vegar og ESB hins vegar gæti haft
neikvæð áhrif á viðskiptaumhverfi fyrirtækja í EFTA/EES-ríkjunum. Reyndar hefur
reynslan verið sú að EFTA/EES-ríkin hafa, eins og við gerð fríverslunarsamninga, lagt
sig í framkróka um að fylgja í kjölfar ESB í samskiptum sínum við þriðju ríki og hefur
barátta þeirra á því sviði frekar snúið að því að lokka þau ríki, sem ESB hefur þegar
samið við, að samningaborðinu en að EFTA/EES-ríkin hafi viljað víkja frá stefnu
sambandsins. Hafa EFTA/EES-ríkin rekið sig á að áhugi þriðju ríkja á samningagerð við
þau er minni en við ESB. Gæti slíkt leitt til þess að einsleitni innan EES myndi raskast.

Ísland nýtur góðs af samfloti með öðrum EFTA-ríkjum í samningagerð við þriðju
ríki, hvort sem slíkt væri innan vébanda EFTA eða ESB. Alltaf er erfitt að spá fyrir um
hver staðan væri stæði Ísland bæði utan EFTA og ESB en afar líklegt er að áhugi þriðju
ríkja á fríverslunarsamningum við Ísland væri takmarkaður. Áhugaleysi Bandaríkjanna
annars vegar á gerð MRA-samnings við EFTA/EES-ríkin og á hugsanlegri aðild Íslands
að NAFTA hins vegar gæti hins vegar gefið ákveðnar vísbendingar í þeim efnum.

1. Inngangur

Í þessum kafla er gerð grein fyrir viðskiptatengslum Evrópusambandsins1 við þriðju ríki,
en mikil þróun hefur átt sér stað á því sviði á undanförnum árum. Hefur þessi öra þróun
m.a. birst í því að ESB er  mjög öflugur talsmaður frjálsra viðskipta innan
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og öflugur hagsmunagæsluaðili aðildarríkja sinna. Mætti
helst nefna nánari samskipti ESB við ríki A-Evrópu eftir fall Berlínarmúrsins og
yfirvofandi stækkun sambandsins, að ógleymdum EES-samningnum sem stækkaði innri
markað ESB úr tólf ríkjum í átján. Þá er stefnt að fríverslunarsvæði við
Miðjarðarhafsríkin fyrir árið 2010,  auk þess sem sambandið hefur nýlega gert
fríverslunarsamninga við S-Afríku og Mexíkó. Í kaflanum verður einnig fjallað um

                                                          
1 Ekki verður gerð grein fyrir viðskiptasamningum Kola- og stálbandalagsins og Kjarnorkubandalagsins í
þessum kafla.



2

aðkomu stofnana ESB að samningagerð við þriðju ríki og stofnana ESB og
aðildarríkjanna.

EES-samningurinn skerðir að forminu til ekki sjálfræði EFTA/EES-ríkjanna til
samningagerðar. Hins vegar valda mörg ákvæði hans því að efnislega hefur svigrúm
þeirra þrengst til slíkrar samningagerðar, en þessum þáttum verða gerð skil í kaflanum.
Enn fremur verður gerð grein fyrir þeirri viðleitni EFTA-ríkjanna að skapa fyrirtækjum
sínum sambærilegt viðskiptaumhverfi og samkeppnisaðilum innan ESB en EFTA-ríkin
hafa ekki látið sitt eftir liggja í gerð fríverslunarsamninga við þriðju ríki. Hafa þeir fyrst
og fremst miðast við að feta í fótspor ESB en fríverslunarsamningar við Eystrasaltsríkin
og væntanlegur fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna við Kanada eru undantekningar frá
því en sambærilegur samningur á milli ESB og Kanada er ekki á teikniborðinu.

Að lokum verður gerður grófur samanburður á stöðunni innan ESB annars vegar og
EFTA hins vegar, auk þess sem stuttlega verður fjallað um hugsanlega stöðu Íslands ef
það væri utan EES.

2 Almennt um viðskiptastefnu ESB

Evrópusambandið, með 15 aðildarríki og tæplega 400 milljónir íbúa innanborðs, er
stærsta viðskiptablokk heims með u.þ.b. 20% af heimsvöruviðskiptum en Bandaríkin og
Japan eru næststærst með 16% og 9%.  Árið 1997 var ESB einnig stærsti útflytjandi
þjónustu, með tæplega fjórðung heimsmarkaðar, en til samanburðar voru Bandaríkin
næststærst með 19% og Japan með 9%. Vöruviðskipti á milli aðildarríkja ESB jukust í
kjölfar gildistöku innri markaðarins og eru 2/3 af útflutningi aðildarríkja sambandsins.
Þau mynda stærsta heimamarkað í heimi þar sem reglur um vöruflutninga, þjónustu- og
fjármagnsviðskipti og fólksflutninga eru samræmdar. Eftir stækkun mun ESB væntanlega
verða enn álitlegri fjárfestingarkostur fyrir fyrirtæki utan þess en í dag.

ESB er mjög virkur og stefnumótandi aðili innan Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Frá
upphafi hefur sambandið beitt sér fyrir frelsi í heimsviðskiptum og virðingu fyrir
alþjóðlegum viðskiptareglum.2 Þrátt fyrir það hefur ESB verið sakað um tvískinnung á
þessum vettvangi með víðtækri gerð viðskiptasamninga við þriðju ríki sem leiða til þess
að undanþága fæst frá ákvæðum GATT um svokallaða bestukjarameðferð3 sem þó er einn
af hornsteinum GATT. Hefur verið sagt að ESB skipi viðskiptaríkjum sínum í þrjá
flokka: vini, kunningja og fjandmenn. Fyrsta flokkinn fylla EFTA-ríkin, umsóknarríkin
og önnur ríki sem gert hafa fríverslunarsamninga við ESB. Í næsta flokki eru síðan Lome-
ríkin4 og þróunarríki utan Lome-samstarfsins.5 Ríkin, sem eftir eru og njóta hinna
                                                          
2 Má í þessu samhengi nefna að ESB gegndi lykilhlutverki við gerð samninga um fjármálaþjónustu,
fjarskipta- og upplýsingatækni á vettvangi WTO á árunum 1995-1998.
3  Samkvæmt bestukjarareglu GATT, sem kemur fram í I. gr. GATT-samningsins, mega aðildarríkin ekki
gera upp á milli ríkja WTO þannig að einu ríki eða fleirum séu veitt betri tollakjör en öðrum. Á grundvelli
reglunnar geta þó aðilar tollabandalaga og fríverslunarsamninga veitt hvorir öðrum betri tollakjör en samið
hefur verið um í GATT. Þessi undanþága leiðir þannig til þess að reglur EES og annarra
fríverslunarsamninga teljast vera sérreglur sem ganga framar reglum GATT.
4 Sjá aftar.
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svokölluðu „bestu kjara“ eru m.a. Ástralía, Bandaríkin, Japan, Kanada, Nýja-Sjáland og
Taívan. Niðurstaðan er því sú að einungis ríki á borð við Írak, Norður-Kóreu og
Júgóslavíu njóta lakari viðskiptakjara en fyrr upptalin „bestu-kjara ríki“. Á meðan málum
þokar hægt til frjálsræðisáttar á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar eru
fríverslunarsamningar hins vegar mjög freistandi. Þeir skapa fyrirtækjum innan ESB betra
og hagstæðara markaðsaðgengi í þriðju ríkjum en t.a.m. bandarískum og japönskum
samkeppnisaðilum, sem njóta góðs af fáum slíkum samningum. Auk þess skapa þeir
fyrirtækjum ESB betri samkeppinsaðstöðu en keppinautum í ríkjum viðsemjendanna, þar
sem fyrirtæki innan ESB njóta t.a.m. betra markaðsaðgengi í bæði í Suður-Afríku og
Mexíkó, en þarlend fyrirtæki njóta einungis góðs af ESB-markaði en ekki markaði hvors
annars, þar sem fríverslunarsamningur er ekki í gildi á milli tveggja fyrrnefndra þjóða.
Nýlegum samningi við Mexíkó er ætlað að endurheimta glataða markaðshlutdeild
evrópskra fyrirtækja þar í landi, sem dróst saman við gildistöku NAFTA-samningsins og
með samningaviðræðum við Suður-Ameríku ríki síðar á árinu er ætlunin að skapa ný
tækifæri fyrir evrópsk fyrirtæki á undan bandarískum, en viðræður um fríverslunarsvæði
milli Norður- og Suður-Ameríku hafa siglt í strand.

Óhætt er að segja að stakkaskipti hafi orðið í viðskiptatengslum ESB við þriðju ríki sl.
áratug. Gerð EES-samningsins og fall Berlínarmúrsins vegur þar þyngst. Stefnt er að
fríverslunarsvæði við Miðjarðarhafsríkin fyrir árið 2010, auk nýgerðra
fríverslunarsamninga við Mexíkó og Suður-Afríku. Þá hefjast viðræður um
viðskiptasamninga við Chile og Mercosur-ríkin fjögur6 innan skamms. Nýr Lome-
samningur á milli ESB og 71 ríkis í Afríku, við Kyrrahaf og Karíbahaf verður
undirritaður í maí en í honum er m.a. mælt fyrir um stofnun fríverslunarsvæðis við sum
Lome-ríkjanna. Þrátt fyrir að viðskiptasamningar virðist ekki í sjónmáli við nokkrar af
stærstu viðskiptaþjóðum heims, s.s. Bandaríkin, Japan, Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjáland,
hafa samskiptin við þær verið aukin markvisst og dýpkuð á undanförnum árum sem sést
m.a. á gerð MRA-samninga7 og jafngildissamninga í viðskiptum með dýr og dýraafurðir8

við sum þessara ríkja.  Þá standa yfir samningaviðræður á milli ESB og Kína um aðild
þess að Alþjóðaviðskiptastofnuninni en ESB hefur verið einn öflugasti talsmaður aðildar
Kína á undanförnum árum.

Eitt aðalmarkmið stofnríkja Efnahagsbandalags Evrópu, auk þess að tryggja frið í álfunni,
var að efla frjáls viðskipti meðal Evrópuríkja. Í þeim tilgangi var talið nauðsynlegt að
bandalagið hefði sameiginlega viðskiptastefnu en í 4. gr. Rómarsamningsins segir að

                                                                                                                                                                            
5 Þ.e. ríki sem njóta góðs af GPS-kerfinu (e. „General System of Preferences“), sjá aftar.
6 Þ.e. Argentínu, Brasilíu, Paragvæ og Úrúgvæ.
7 Í svokölluðum MRA-samningi (e. „Mutual Recognition Agreement“) felst gagnkvæm viðurkenning á
prófunum og vottunum sem iðnaðarvara þarf að undirgangast áður en leyfilegt er að markaðssetja hana.
Ríki, sem gera MRA-samning, taka gildar prófanir og vottanir frá lögbæru yfirvaldi hvort annars. Þetta
sparar mikinn tíma og kostnað við markaðssetningu vara í öðrum ríkjum sem þegar hafa hlotið fullnægjandi
viðurkenningu á heimamarkaði.
8 Svokölluðum jafngildissamningum (e. „Equivalence Agreement“) er ætlað að auðvelda viðskipti með dýr
og dýrafurðir, auk þess að gera þau hagkvæmari. Í þeim felst að lögbær yfirvöld samningsaðila taka gildar
dýraheilbrigðisskoðanir og eftirlit hvor annarra en það leiðir til minna heilbrigðiseftirlits á landamærum í
viðskiptum milli samningsaðila.



4

viðskiptastefnan byggist á „opnu markaðshagkerfi með frjálsri samkeppni“. Nánari
útfærsla á þessu markmiði, sem ESB er oft og tíðum gagnrýnt fyrir að halda ekki í heiðri,
birtist í ýmsum myndum. Í fyrsta lagi birtist hún í sameiginlegum markaði ESB án innri
landamæra þar sem viðskipti ríkja ráðast af svokölluðum fjórfrelsisákvæðum. Segja má
að sambandinu hafi tekist ágætlega að framfylgja viðskiptastefnunni „innandyra“. Það
hefur að vísu gengið mishratt eins og orku- og fjarskiptageirinn ber vitni um en ekki eru
mörg ár síðan einokun ríkisfyrirtækja var rofin á þessu sviði.  Landbúnaðar- og
sjávarútvegsgeirinn eru einnig dæmi um svið þar sem hægar hefur miðað en ekki er
ólíklegt að þessar greinar þurfi að aðlagast grundvallarreglum ESB um frjálst
markaðshagkerfi í náinni framtíð. Stofnun Efnahags- og myntbandalagsins er enn fremur
einn þáttur í „innri“ viðskiptastefnu ESB.

Í öðru lagi má segja að sameiginleg viðskiptastefna snúist um viðskipti við ríki utan ESB.
Hún byggist á nokkrum þáttum og leikur  sameiginlegt tollabandalag gagnvart þriðju
ríkjum  þar stórt hlutverk.9 Í næstu köflum verður hins vegar gerð grein fyrir þeim hluta
viðskiptastefnunnar sem snýr að viðskiptasamningum ESB við þriðju ríki.10Áður en það
verður gert verður hins vegar gerð stutt grein fyrir helstu tegundum viðskiptasamninga og
vald stofnana ESB til slíkrar samningagerðar en slíkt hefur verið bitbein á milli ESB og
aðildarríkja um áratugaskeið.

2.1 Samningagerð við þriðju ríki

Vald ESB til samningagerðar við þriðju ríki í upphaflegum Rómarsamningi kom fram í
133. gr. og 310. gr. í núverandi Rómarsamningi. Fyrri greinin fjallar um vald ESB til
gerðar samninga sem tengjast sameiginlegri viðskiptastefnu og síðari greinin fjallar um
samninga sem hafa orðið þekktir undir nafninu aukaaðildarsamningar.11 Lengi vel var
deilt um hvort sambandið hefði vald til samningagerðar á öðrum sviðum en í svokölluðu
AETR-máli12 komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Evrópubandalagið hefði
ekki einungis vald til samningagerðar við þriðju ríki á þeim sviðum þar sem það væri
sérstaklega tekið fram í Rómarsamningnum heldur hefði 281. gr. (áður 210. gr.), sem
gerir Evrópubandalagið að lögpersónu, þau áhrif að bandalagið hefði vald til þess að gera
samninga við þriðju ríki á þeim sviðum sem skilgreind væru í I. hluta Rómarsamningsins.
Völd ESB til samningagerðar við þriðju ríki eru því bæði bein, þ.e. sérstaklega er tekið á
þeim í Rómarsamningnum, og óbein.

                                                          
9 Sjá umfjöllun um tollabandalagið í kafla 23.
10 Ákvæði 131-135. gr. Rómarsáttmálans, auk 310. gr., eru þær greinar sem flestir slíkir samningar byggjast
á.
11 Hugtakið aukaaðildarsamningur (e. Association Agreements) kemur ekki fyrir í Rómarsáttmálanum,
heldur hefur það orðið til í skrifum fræðimanna. Þrátt fyrir að sum ríki, sem hafa gert samninga sem falla
undir þessa skilgreiningu, hafi síðar orðið aðilar að ESB hefur það ekkert með heiti samningsins að gera.
Samningar af þessu tagi stofna til varanlegs samningssambands við ESB sem nær alla jafna til fleiri sviða en
viðskipta, svo sem samvinnu í félagsmálum og á sviði rannsóknar og þróunar. EES-samningurinn er t.a.m.
dæmi um aukaaðildarsamning þrátt fyrir að hvorki Ísland né Liechtenstein hafi nokkurn tímann sótt um
aðild að ESB.
12 Mál nr. 22/70, framkvæmdastjórnin gegn ráðinu, [1971] skýrsla dómstólsins, s. 263.
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Í Rómarsamningnum er í eftirfarandi sex ákvæðum tekið fram að ESB hafi vald til
samningagerðar við þriðju ríki: 114. gr. (mynt- og gjaldeyrismál), 133. gr. (sameiginleg
viðskiptastefna), 166. gr. (vísindi og tækni), 174. gr. (umhverfismál), 181. gr.
(þróunaraðstoð), 310. gr. (aukaaðildarsamningar). Réttarstaðan er óskýrari varðandi
síðara tilvikið, þ.e. hvenær ESB sækir vald sitt óbeint í ákvæði Rómarsamningsins til
gerðar samninga við þriðju ríki, en flokka má slík tilvik í grófum dráttum í þrennt. Í fyrsta
lagi þegar ESB hefur þegar gert ráðstafanir til þess að framkvæma stefnu sem sett er í
Rómarsamningnum, þá geta aðildarríkin ekki gert samninga við þriðju ríki sem brjóta í
bága við ráðstafanir ESB.13 Í öðru lagi þegar völd til lagasetningar innan ESB eru til
staðar en hafa ekki verið nýtt14 og í þriðja lagi getur vald til reglusetningar innan ESB
óbeint falist í ákvæðum Rómarsamningsins.15

Þrátt fyrir að ESB hafi vald til samningagerðar á umræddum sviðum er ekki þar með sagt
að það liggi einungis hjá sambandinu, heldur geta völdin legið sameiginlega hjá ESB og
aðildarríkjunum eða einungis hjá aðildarríkjunum. Ekki eru línur skýrar hvað þetta varðar
og hefur þetta orðið uppspretta fjölda dómsmála á milli aðildarríkjanna og stofnana ESB.
Nýlega hefur framkvæmdastjórnin t.a.m. stefnt nokkrum aðildarríkjum fyrir dómstólinn
vegna loftferðasamninga sem þau hafa gert við Bandaríkin. Frægasta dómsmálið er
líklega álit dómstólsins nr. 1/9416 sem fjallaði um þátttöku ESB í GATS-samningnum17

en í dóminum hafnaði dómstóllinn því að eingöngu framkvæmdastjórnin hefði vald til
þátttöku í GATS-samningnum. Ekki er ætlunin í þessum kafla að lýsa þeirri
dómaframkvæmd sem mótað hefur þetta réttarsvið en fræðimenn túlka hana á
mismunandi hátt. Þó þykir í dæmaskyni rétt að nefna að stofnanir ESB hafa einar vald til
þess að gera samninga á sviði sameiginlegu viðskiptastefnunnar, verndar fiskistofna og
samkeppni, en völdin skiptast á milli ESB og aðildarríkjanna á sviði þjónustuviðskipta,
hugverkaréttinda og fjárfestinga. Þess má geta að bæði ESB og aðildarríkin eru aðilar að
öllum flóknari og umfangsmeiri viðskiptasamningum, s.s. EES-samningnum og
yfirgripsmeiri fríverslunarsamningum.

Málsmeðferðarreglur um gerð samninga við þriðju ríki er að finna í 300. gr.
Rómarsamningsins. Framkvæmdastjórnin kemur fram í samningaviðræðum við þriðju
ríki, eftir að ráðherraráðið hefur samþykkt samningsumboð henni til handa. Að lokum
samþykkir ráðherraráðið samninginn eftir atvikum eftir að hafa leitað samþykkis eða
ráðfært sig við Evrópuþingið, en slíkt er ekki nauðsynlegt í öllum tilfellum. Meginreglan
er sú að aukinn meirihluta þarf til samþykktar í ráðherraráðinu en þó þarf samhljóða
samþykki vegna aukaaðildarsamninga,  s.s. EES-samningsins, og enn fremur ef slíks er
krafist innan ESB þegar settar eru reglur um sama efni á þeim vettvangi, s.s. um viss
ákvæði í skatta- og umhverfislöggjöfinni og suma þætti í vísinda- og þróunarsamstarfi
sambandsins.

                                                          
13 Sjá t.d. mál 22/70, sjá fyrr í þessum kafla, og álit dómstólsins nr. 1/94, WTO-samningurinn, [1994]
skýrsla dómstólsins, s. 5267, og sameinuð mál 3, 4 og 6/76, Kramer, [1976] skýrsla dómstólsins, s. 1279.
14 Sjá t.d. álit 1/76, Rhine Navigation, [1997] skýrsla dómstólsins s. 74.
15 Sjá t.d. Kramer-málið, sjá ofar í þessum kafla.
16 Álit 1/94, WTO samningurinn, [1994], skýrsla dómstólsins, s. 5267.
17 Samningur um þjónustuviðskipti sem gerður var á vettvangi WTO, undirritaður í apríl 1994.
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2.2 Umfang viðskiptasamninga ESB við þriðju ríki

Áður en gerð verður grein fyrir viðskiptasamningum og –tengslum ESB við þriðju ríki
þykir rétt að gera stutta grein fyrir helstu tegundum samninga. Í upphafi þykir þó rétt að
taka fram að þessi flokkun er mjög gróf og samningar innan hvers flokks eiga stundum
fátt sameiginlegt.

Þeir samningar, sem mynda nánust og dýpst samskipti við þriðju ríki, eru samningar sem
gerðir eru á grundvelli 310. gr. Rómarsamningsins og hafa oft verið nefndir
aukaaðildarsamningar. Þessir samningar eru ekki einungis grundvallaðir á
viðskiptaákvæðum, heldur nær efni þeirra einnig til annarra sviða, s.s. samvinnu á sviði
félags-, fjár-, tækni- og menningarmála. Sem dæmi um samninga af þessu tagi má nefna
Evrópusamningana við flest umsóknarríkin, EES-samninginn, Lome-samninginn og
samninga við fyrrverandi nýlendur einstakra aðildarríkja og viðskiptasamninga við
Miðjarðarhafsríkin. Samningar þessir geta hins vegar verið afar ólíkir innbyrðis.

Önnur tegund eru samningar sem snúa eingöngu að sameiginlegu viðskiptastefnunni og
snerta ekki önnur svið en þeir eru gerðir með stoð í 133. gr. Rómarsamningsins. Dæmi
um slíka samninga eru einfaldari fríverslunarsamningar,18 samningar um stofnun
tollabandalags19 og samningar um samvinnu á viðskipta og efnahagssviðinu en slíkir
samningar eru stundum undanfari fríverslunarsamninga.20

EFTA/EES-ríkin

Viðskipti við EFTA/EES-ríkin grundvallast fyrst og fremst á EES-samningnum. Þar sem
skýrsla þessi fjallar að stórum hluta til um EES-samninginn er ekki talin ástæða til þess
að rekja efni hans nánar í þessum kafla. Hins vegar þykir rétt að geta þess að EES-
samningurinn er á margan hátt frábrugðinn öðrum viðskiptasamningum sem ESB hefur
gert. Má þar í fyrsta lagi nefna þátttöku EFTA/EES-ríkjanna í innri markaðnum, upptöku
löggjafar ESB í EES-samninginn og aðlögun landsréttar EFTA/EES-ríkjanna að henni. Í
öðru lagi  má nefna ríkari rétt EFTA/EES-ríkjanna til mótunar löggjafar og þátttöku í
nefndarstarfi á vegum framkvæmdastjórnarinnar en tíðkast hjá öðrum ríkjum. Í þriðja lagi
var svokallað  tveggja stoða kerfi sett á fót með samningnum sem felst m.a. í því að
EFTA/EES-ríkin settu upp EFTA-dómstól og sjálfstæða eftirlitsstofnun (ESA) sem er að
hluta til ætlað að gegna svipuðu hlutverki gagnvart EFTA/EES-ríkjunum og
framkvæmdastjórnin og Evrópudómstóllinn gagnvart  aðildarríkjum ESB.

Sviss

                                                          
18 T.d. fríverslunarsamningar EFTA-ríkjanna við ESB frá 1972 og forverar Evrópusamninganna við
núverandi umsóknarríki.
19 T.d. við Tyrkland, Möltu og Kýpur en þeir byggjast reyndar einnig á 93. gr. Rómarsáttmálans.
20 Dæmi um hið síðastnefnda eru samningar við fyrrverandi lýðveldi Sovétríkjanna, flest Asíuríki og ríki
Mið- og Suður-Ameríku. Þá eru samningar við nokkur Asíuríki um viðskipti með vefnaðarvörur og
samningar á sviði tollasamvinnu dæmi um samninga sem falla í þennan flokk.
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Sviss hefur nýverið gert sjö samninga við Evrópusambandið. Samningarnir ganga mun skemmra en EES-
samningurinn bæði efnislega og stofnanalega. Þeir taka til land- og loftflutninga, frjálsrar farar launþega,
landbúnaðar, opinberra útboða, vísindasamstarfs og afnáms viðskiptahindrana. Samningarnir hafa verið
samþykktir á þinginu en þjóðaratkvæðagreiðsla er boðuð í mars.
Samningarnir eru samtengdir og jafngildir uppsögn eins þeirra uppsögn allra. Eldri
fríverslunarsamningurinn frá 1972 gildir áfram í viðskiptum ríkjanna þar sem ákvæði
nýju samninganna taka ekki til. Verður hann t.a.m. áfram grundvöllur vöruviðskipta á
milli ríkjanna. MRA-samningurinn og jafngildissamningurinn í viðskiptum með
landbúnaðarvörur eru ákvæðum fríverslunarsamningsins frá 1972 til fyllingar og skjóta
traustari stoðum undir frjáls vöruviðskipti. Á sviði opinberra innkaupa verður samningur
WTO um opinber innkaup lagður til grundvallar en samningurinn nær þó til fleiri sviða.
Frjáls þjónustuviðskipti eru ekki tryggð með samningnum en liðkað er fyrir frjálsri för
fólks m.a. með gagnkvæmri viðurkenningu á prófgráðum og gagnkvæmni á sviði
almannatryggingakerfisins. Þá fjallar einn samninganna um þátttöku Sviss í vísinda- og
þróunaráætlunum ESB, en sá gengur mun skemmra en EES-samningurinn. Tveir fjalla
um samgöngur, annar á landi en hinn um flugsamgöngur. Segja margir að landfræðileg
staða Sviss hafi tryggt landinu ofangreinda samninga þar sem aðildarríkjum ESB þótti
afar mikilvægt að tryggja eðlilega vöruflutninga milli ESB-ríkja um Sviss.

Séu samningarnir við Sviss og EES-samningurinn bornir saman kemur í ljós að munurinn
er mjög mikill. EES-samningurinn er bæði mun umfangsmeiri og dýpri á öllum sviðum.
Skiptir þá engu hvort talað er um fjórfrelsið eða hin svokölluðu jaðarmál. Fyrir utan það
er hvorki gert ráð fyrir eftirlitsstofnun né sérstökum dómstóli og athyglisvert er að í
flugsamgöngunum fellst Sviss á að hlíta úrskurðum stofnana ESB á samkeppnissviðinu.

Umsóknarríkin

Viðskipti á milli umsóknarríkjanna og ESB hafa aukist um 20% árlega frá árinu 1993 en
tvíhliða viskiptasamningar eru í gildi á milli ESB og þeirra allra. Samningarnir, sem
ganga undir nafninu Evrópusamningarnir, mæla fyrir um stofnun fríverslunarsvæðis 10
árum eftir gildistöku. Megintilgangur samninganna er að aðlaga regluverk
umsóknarríkjanna að sameiginlegum reglum innri markaðarins, auk þess sem þeir mæla
fyrir um fjárhagslega og menningarlega samvinnu sem styðja á umsóknarríkin í átt til
stöðugs hagkerfis frjáls markaðar. Samningarnir gera ráð fyrir föstum stofnunum sem
auðvelda eiga framkvæmd þeirra  auk þess sem allir samningarnir, utan samninganna við
Pólland og Ungverjaland, innihalda mannréttindaákvæði. Einnig þykir rétt geta þess að
samningaviðræður um svokallaða MRA-samninga standa yfir á milli ESB og Tékklands,
Ungverjalands, Póllands, Eistlands og Lettlands, auk þess sem gerður hefur verið
jafngildissamningur í viðskiptum með dýraafurðir við Tékkland. Evrópusamningarnir,
auk fleiri tvíhliða yfirlýsinga sem tengjast væntanlegri aðild, eru hugsaðir sem biðstofa
fyrir umsóknarríkin á leið þeirra inn í ESB og því ganga þeir mun lengra en hefðbundnir
aukaaðildarsamningar, bæði varðandi aðlögun landsréttar að EB-réttinum og eðli málsins
samkvæmt eru samskipti á pólitíska sviðinu mun nánari og meiri en almennt gerist í
samningum ESB við þriðju ríki.
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ESB hefur frá 1989 stutt uppbyggingu í A-Evrópu í gegnum svokallaða PHARE-áætlun,21

sem upphaflega var ætluð til uppbyggingar í Póllandi og Ungverjalandi en hefur nú verið
útvíkkuð til allra fyrrum A-Evrópuríkjanna.

Ríkin á Balkanskaga

Í febrúarbyrjun 2000 tilkynnti ESB að það hygðist hefja samningaviðræður við
Makedóníu um stöðuleika- og aukaaðildarsamning. Sambandið hefur fylgst grannt með
þróun mála í þessum hluta álfunnar, m.a. á sviði mannréttinda, lýðræðis og efnahagsmála
og er niðurstaða þess nú að Makedónía uppfylli skilyrðin sem ESB hefur sett. Hugmyndir
að samningi eru háleitar og mæla m.a. fyrir um pólitísk skoðanaskipti og
fríverslunarsvæði auk fjórfrelsisákvæðanna, upptöku löggjafar sambandsins og samstarfs
á sviði dóms- og innanríkismála.

Það er enn fremur mat framkvæmdastjórnarinnar að hægt verði að hefja
samningaviðræður við Króatíu og Albaníu í náinni framtíð en að önnur ríki séu skemmra
á veg komin, sérstaklega Serbía þar sem hlutir hreyfast lítt í átt til lýðræðis og virðingar
fyrir mannréttindum.

Fyrrverandi lýðveldi Sovétríkjanna

Evrópusambandið hefur gert samstarfssamninga við flest ríki gömlu Sovétríkjanna (þ.e.
fyrir utan Eystrasaltsríkin sem gert hafa Evrópusamninga). Skipta má þeim í tvo flokka.
Annars vegar samninga við Rússland, Úkraínu, Moldavíu og Hvíta-Rússland og hins
vegar samninga við þau ríki sem ekki tilheyra Evrópu landfræðilega. Fyrrnefndu
samningarnir stefna að nánara samstarfi en þeir síðarnefndu en ganga þó mun skemmra en
Evrópusamningarnir. Báðar tegundir samninganna byggjast á svokölluðum
bestukjaraákvæðum í anda GATT, auk þess sem þeir innihalda mannréttindaákvæði.
Einnig er mælt fyrir um pólitísk skoðanaskipti og samstarf á fleiri sviðum en
vöruviðskiptum. Eins og áður sagði ganga samningarnir við fyrrgreindu ríkin mun lengra
og er t.a.m. stefnt að fríverslunarsvæði í þeim þótt ekki sé fast að orði kveðið í þeim
efnum. Auk þessara samninga hafa sum ríkja gömlu Sovétríkjanna gert sérstaka samninga
við ESB um viðskipti með vefnaðarvörur. ESB hefur enn fremur stutt þessi ríki
fjárhagslega, m.a. í gegnum þróunar- og uppbyggingarverkefni á borð við TACIS22 þar
sem tækni- og verkþekking fyrirtækja ESB hefur nýst til uppbyggingar atvinnulífs í
þessum ríkjum. Þrátt fyrir framangreind samningstengsl hafa samskipti og viðskipti ESB
og Rússlands oft á tíðum einkennst af mikilli spennu sl. áratug. Kemur þar margt til, s.s.
samskipti Rússlands við Eystrasaltsríkin, stækkun bæði ESB og NATO til austurs og
innrásir Rússa í Tsjetsjeníu en ESB hefur á þessum tíma margoft beitt
verndarráðstöfunum á borð við jöfnunartolla í viðskiptum sínum við Rússa og dregið úr
eða stöðvað fjárhagsaðstoð um lengri eða skemmri tíma.

                                                          
21 E. „Poland-Hungary: Actions for European Reconstruction“
22 E.  „Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States“
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Önnur ríki eða svæði í Evrópu

Fjöldi ríkja eða landsvæða í Evrópu, önnur en talin eru upp að ofan, hafa sérstakt
samband við ESB. Í grófum dráttum má skipta ríkjunum í þau sem hafa fullkomna
sjálfstjórn eða að hluta til og sjálfstæð ríki innan landsvæðis ESB. Í fyrrnefnda flokknum
eru Álandseyjar, Kanaríeyjar, Ceuta og Melilla, Ermarsundseyjar, Færeyjar og Mön. Öll
svæðin nema Færeyjar hafa mjög náin tengsl við ESB en eru að einhverju leyti
undanþegin reglum þess. Færeyjar hafa hins vegar sérstakan samning við ESB frá 1997.
Markmið hans er að þróa efnahagsleg tengsl og stuðla að jöfnum samkeppnisaðstæðum í
viðskiptum milli samningsaðila. Samningurinn gildir um iðnaðarvörur og mælir m.a. fyrir
um afnám tolla, magntakmarkana og tæknilegra viðskiptahindrana. Sérstök ákvæði eru
um viðskipti með fiskafurðir og landbúnaðarafurðir.

Í síðarnefnda flokkinn falla Andorra, San Marínó og Mónakó. Samningar þeirra við ESB
ganga lengra en samningur Færeyja og í þeim er m.a. mælt fyrir um tollabandalag. Enn
fremur má geta þess að Andorra og San Marínó hafa gert jafngildissamning við ESB sem
gildir í viðskiptum með dýraafurðir.

Miðjarðarhafslöndin23

Tengsl ESB við önnur ríki við Miðjarðarhafið hafa löngum verið náin og sambandið
hefur talið mikilvægt af stjórnmálalegum, efnahagslegum, menningarlegum og
félagslegum ástæðum að eiga góð samskipti við nágranna sína. Samningar við þessi ríki
voru meðal þeirra fyrstu sem sambandið gerði við þriðju ríki og á sjöunda og áttunda
áratugnum voru undirritaðir aukaaðildar- eða samstarfssamningar við velflest
Miðjarðarhafslöndin. Árið 1989 var ákveðið að skerpa frekar á samvinnunni og dýpka
hana, s.s. með skjótari niðurfellingu tolla á landbúnaðarafurðum, aukinni áherslu á
mannréttindi og nánari fjárhagslega samvinnu t.a.m. í formi lánaívilnana og fjármögnunar
stórra verkefna.  Í lok árs 1995 var síðan stigið enn eitt skrefið í átt að aukinni samvinnu,
með svokallaðri Barcelona-yfirlýsingu. Í henni segir ma. að aðilar séu sammála um að
fríverslunarsvæði verði komið á fyrir 2010. Í kjölfarið hafa samningar verið gerðir við
flest Miðjarðarhafsríkin.24 Auk fríverslunar miða samningarnir að frjálsum
stofnsetningarrétti fyrirtækja, samræmingu reglna á þjónustu- og samkeppnissviðinu og
frjálsu fjármagnsflæði.

Tyrkland, Malta og Kýpur hafa þegar sótt um aðild að ESB en þau hafa haft einna
nánustu samvinnuna við ESB af Miðjarðarhafsríkjunum. Tollabandalag á milli Tyrklands
og ESB gekk í gildi 31. desember 1995 en samningarnir við Möltu og Kýpur mæla einnig
fyrir um stofnun tollabandalags.

                                                          
23 Hér er átt við Alsír, Kýpur, Egyptaland, Ísrael, Jórdaníu, Líbanon, Möltu, Marokkó, PLO, Sýrland og
Túnis, auk Tyrklands.
24 Fiskveiðisamningur ESB og Marokkós rann út á síðasta ári og hefur ekki enn verið endurnýjaður. Sjá
nánar um fiskveiðisamninga ESB við þriðju ríki í kafla 22 sem fjallar um sjávarútvegsmál.
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Lome-samningurinn

Fimmti Lome-samningurinn á milli ESB og 48 Afríkuríkja, 15 ríkja í Karíbahafinu25 og 8
í Kyrrahafinu öðlast formlega gildi síðar á árinu. Fyrsti Lome-samningurinn var
undirritaður árið 1975 en undanfari hans voru svokallaðir Youndé-samningar. Það er mat
margra að samningurinn, sem gildir til tuttugu ára, sé víðfeðmasti samstarfssamningur á
milli ríkja heims.

Meginmarkmið samningsins er að uppræta fátækt í Lome-ríkjunum og auðvelda leið
þeirra í átt að samkeppnishæfu markaðshagkerfi. Samningurinn tryggir Lome-ríkjunum
hagstæðan aðgang að innri markaði ESB og tollfrelsi fyrir þau fátækustu í mörgum
tilfellum. Samningurinn gerir ráð fyrir því að ESB veiti þróunaraðstoð til Lome-ríkjanna
sem miðar að því að byggja upp og efla stjórnsýsluna, regluverk og innri uppbyggingu
þeirra, s.s. samgöngur og fjarskipti, auk helstu atvinnuvega þannig að eðlilegar aðstæður
geti skapast fyrir markaðshagkerfi.26 Auk þess mælir samningurinn fyrir um greiðan
aðgang Lome-ríkjanna að lánsfjármagni frá ríkjum Evrópusambandsins og Evrópska
fjárfestingabankanum. Í samningnum eru ákvæði um að samningsaðilum beri að virða
mannréttindi. Endanlegt markmið með Lome-samstarfinu er að efnahagsástand í
ríkjunum verði með þeim hætti að aðstæður geti skapast fyrir gerð fríverslunarsamninga
og í samningnum er mælt fyrir um gildistöku slíkra samninga fyrir árið 2008, reyndar
með 12-15 ára aðlögunartíma. ESB mun veita fátækustu ríkjunum tollfrjálsan aðgang að
mörkuðum sínum í nánast öllum vöruflokkum en það er háð undanþágu frá
Alþjóðaviðskiptastofnuninni. ESB mun enn fremur tvöfalda framlag sitt til Lome-
ríkjanna á samningstímanum en á síðustu fimm árum var framlagið u.þ.b. 12 milljarðar
evra. Fastar stofnanir samningsins eru sameiginlegt ráðherraráð, sameiginleg nefnd
sendiherra sem hefur eftirlit með framkvæmd samningsins og sameiginleg
þingmannanefnd.

Í lok síðasta árs gerði ESB fríverslunarsamning við eitt Lome-ríki, Suður-Afríku. Deilur á
milli S-Evrópuríkjanna annars vegar og S-Afríku hins vegar um merkingu nokkurra
tegunda áfengra drykkja, komu á tímabili í veg fyrir eðlilega framkvæmd hans.
Samningurinn mælir fyrir um fríverslun með 90% af viðskiptum milli samningsaðila
innan tveggja áratuga.

Fyrrverandi nýlendur ESB-ríkja og landssvæði með sérstök tengsl við þau

Fyrirkomulag svipað Lome-samstarfinu gildir á milli u.þ.b. 25 landsvæða sem einstök
ESB-ríki hafa sérstök tengsl við, s.s. fyrrverandi nýlendur. Grænland er t.a.m. í þessum
hópi en úrsögn Grænlands úr ESB tók formlega gildi árið 1985. Í yfirlýsingu áfastri

                                                          
25 Í júní 1998 var Kúbu veitt áheyrnaraðild að samningaviðræðunum og í febrúar sl. sótti Kúba formlega um
aðild. ESB telur núverandi ástand mannréttindamála í landinu útiloka aðild.
26 Sum þessara verkefna snúa að uppbyggingu sjávarútvegs. Samstarfið byggist m.a. á því að ESB og
fyrirtæki þess aðstoða við að tæknivæða fiskiðnaðinn en fá í staðinn veiðiheimildir í landhelgi Lome-ríkja.
Um fiskveiðisamninga ESB við þriðju ríki er nánar fjallað í kafla 22.
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Amsterdam-samningnum segir að samningarnir skuli teknir til endurskoðunar á árinu
2000.

Miðausturlönd

Samstarfssamningar ESB við ríki á Arabíuskaganum eru frá 1989 og 1997. Þeir byggjast
á meginreglum „bestukjaraákvæðum“ í anda GATT-samningsins.

NAFTA-ríkin

Fríverslunarsamningur á milli Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó var gerður árið 1992.
Með honum varð fríverslunarsvæði á milli þessara ríkja staðreynd. ESB hefur engin
formleg tengsl við NAFTA sem slíkt en aftur á móti hafa tvíhliða samskipti sambandsins
við ríkin þrjú, hvert í sínu lagi, aukist mikið síðustu ár.

Þrátt fyrir að Bandaríkin og ESB hafi séð úrskurðarstofnunum WTO fyrir nægum
verkefnum að undanförnu og viðskiptadeilur, s.s um hormónakjöt og banana, hafi verið í
sviðsljósinu, eru viðskipti milli fyrrgreindra aðila 7,1% af heimsviðskiptunum.
Fjárfestingar og verslun milli Bandaríkjanna og ESB nemur meira en trilljón evra og hafa
kannanir sýnt að sex milljónir starfa skapist vegna þessara viðskipta. Árið 1998 skiptu
ESB og Bandaríkin til helminga 37% af heimsviðskiptum.

Undanfarin ár hafa Bandaríkin og ESB markvisst reynt að auka með sér samvinnu og
samstarf á viðskiptasviðinu. Árið 1995 var reglubundnum skoðanaskiptum um viðskipti á
milli ESB og Bandaríkjanna komið á,27 en þeim er ætlað að stuðla að bættum og nánari
samskiptum ofangreindra aðila á viðskiptasviðinu. Afrakstur þessarar auknu samvinnu er
m.a. eftirfarandi:
• MRA-samningur um gagnkvæma viðurkenningu á fjarskiptabúnaði,

lækningatækjum, lyfjum o.fl.
• Samningur um upplýsingatækni (gerður á vettvangi WTO og fleiri komu að gerð

hans).
• Samvinna á sviði tollamála, sem leiða á til einfaldari og auðveldari viðskipta,

felur í sér gagnkvæm skipti á tollvörðum og samvinnu við að uppræta tollsvik.
• Jafngildissamningur á sviði dýraheilbrigðis.  Markmið samningsins er að auðvelda

viðskipti með dýr og dýraafurðir með því að samningsaðilar viðurkenni
heilbrigðisvottanir hvor annars.

• Samningur á sviði samkeppnisréttar sem stuðlar að auknu samstarfi og
samræmingu á sviði samkeppnismála.

 
 Þrátt fyrir bætta samvinnu verða viðskiptaaðilar enn fyrir viðskiptahindrunum á sumum
sviðum. Á þetta sér margar skýringar en ein er sú að regluverk er mismunandi á sviðum
eins og líftækni, heilnæmi matvæla og vernd persónuupplýsinga en í byrjun mars tókust
samningar um síðastnefnda atriðið. Settur hefur verið á stofn formlegur
samstarfsgrundvöllur til þess að reyna að samræma mismunandi reglur og brjóta niður
                                                          
27 E. „Transatlantic Business Dialogue“.
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ríkjandi viðskiptahindranir.28 Verkefnaáætlun hefur verið samþykkt og markmið hennar
er að dýpka og breikka samstarf á viðskipta- og fjárfestingasviðinu og treysta
rekstraröryggi bandarískra og evrópskra fyrirtækja enn frekar.
 
 Árið 1976 gerði ESB fyrsta samstarfsrammasamning sinn við iðnríki en það var Kanada.
Hann leggur grunninn að nánari samvinnu á sviði verslunar og viðskipta og innan ramma
samningsins hefur samvinna þróast enn frekar, sérstaklega á sviði umhverfismála,
upplýsingatækni og fjarskipta. Segja má að ákveðin þáttaskil hafi orðið í samstarfinu um
miðjan tíunda áratuginn þegar samþykkt var sameiginleg aðgerðaáætlun um enn nánara
samstarf á viðskiptasviðinu.29 Eftir það hafa ESB og Kanada gert MRA-samning,
keimlíkan samningnum við Bandaríkin, og jafngildissamning á sviði dýraheilbrigðis
ásamt samningi um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, sams konar ofangreindir samningar
milli ESB og Bandaríkjanna. Þá er samningur á sviði samkeppni í burðarliðnum. Í lok árs
1998 var formlegur samráðsvettvangur settur á laggirnar30 en markmið hans er að dýpka
og auka samstarfið enn frekar, s.s. á þjónustusviðinu, í opinberum útboðum,
hugverkaréttindum samkeppnismálum og menningarsamstarfi.
 
 Vöru- og þjónustuviðskipti á milli ESB og Kanada á árinu 1998 námu 40 milljörðum
evra, meira en 20% af fjárfestingum Kanada erlendis eru í ESB og rúmlega 20% af
erlendum fjárfestingum í Kanada koma frá ESB.
 
 Í lok síðasta árs lauk samningaviðræðum um fríverslunarsamning á milli ESB og
Mexíkós. Samningurinn er fyrsti fríverslunarsamningurinn á milli ESB og ríkis frá
rómönsku Ameríku. Samningurinn nær til allra sviða viðskipta á milli samningsaðila, s.s.
fríverslunarsvæðis með iðnaðar- og landbúnaðarvörur, fjármála- og fjarskiptaþjónustu,
opinberra útboða, fjárfestinga, samkeppnisreglna, hugverkaréttinda og ákvæða um lausn
deilumála. Við gildistöku samningsins munu 82% af mexíkóskum iðnaðarvörum og 52%
af evrópskum verða tollfrjálsar í viðskiptum á milli samningsaðila. Árið 2003 munu þeir
tollar, sem eftir standa, verða lækkaðir úr allt að 35% niður í hámark 5% og allir tollar
munu falla niður í síðasta lagi árið 2007. ESB mun þá njóta svipaðra kjara og NAFTA-
samningurinn tryggir Bandaríkjunum og Kanada í viðskiptum sínum við Mexíkó. Hlutar
samningsins, þ.e. ákvæði hans um þjónustufrelsi, fjárfestingar og hugverkaréttindi, kalla á
samþykki þjóðþinga ESB-ríkja og því mun hann ekki taka gildi að fullu fyrr en eftir
nokkurn tíma.
 

Mið- og Suður-Ameríka

 ESB hefur gert rammasamstarfssamninga við velflest ríki Mið- og Suður-Ameríku. Þeir
miða fyrst og fremst að því að efla viðskipti og auka samvinnu á mörgum sviðum, s.s. á
sviði vísinda, samgangna, upplýsingatækni, fiskiðnaðar og fiskveiða, auk þess sem mælt
er fyrir um reglubundin skoðanaskipti á stjórnmálasviðinu. Haustið 1999 ákváðu ESB og

                                                          
28 E. „Transatlantic Economic Partnership“
29 E. „EU-Canada Joint Action Plan“.
30 E. „EU-Canada Trade Initiative (ECTI)“.
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Mercosur-ríkin,31 auk Chile, að hefja samningaviðræður um enn umfangsmeiri samninga
en nú eru í gildi, sem miða að því að dýpka samvinnuna frekar og lækka tolla.
Samningaviðræðurnar munu m.a. taka mið af útkomu  næstu WTO-samningalotu.
 
 Eyjaálfa

 Ástralía og Nýja-Sjáland undirrituðu MRA-samning við ESB árið 1996. Eins og að
framan er lýst auðvelda slíkir samningar viðskipti þar sem að þeir mæla fyrir um
gagnkvæma viðurkenningu á prófunum og vottunum löggildingarstofa í ríkjum
samningsaðila. Nýja-Sjáland hefur aukinheldur gert svokallaðan jafngildissamning við
sambandið en hann gildir í viðskiptum með dýr og dýraafurðir en tilgangur hans er að
skapa hagræði í viðskiptum á milli samningsaðila með gagnkvæmri viðurkenningu á
heilbrigðislöggjöf. Að öðru leyti stjórnast viðskipti milli Ástralíu og Nýja-Sjálands af
ákvæðum GATT-samninganna um bestu kjör. Samningar um auðveldun á viðskiptum
með lamba- og geitakjöt og osta eru í gildi, auk þess sem Ástralía og ESB hafa gert með
sér samning um viðskipti með léttvín. Hafa Ástralar löngum gagnrýnt ESB fyrir
verndarstefnu bæði í viðskiptum með léttvín og á sviði landbúnaðar sem þeir segja að
njóti alltof hárra ríkisstyrkja.
 
 Asía
 
 Samskipti ESB og Asíuríkja stjórnast fyrst af grundvallarreglum GATT og hefur ESB
gert samstarfssamninga við velflest ríki Asíu sem hafa m.a. að geyma ákvæði um bestu
kjör. Auk þess hafa verið gerðir samningar við einstök ríki um viðskipti með tilteknar
vörur. Ber þar fyrst og fremst að nefna viðskipti með vefnaðarvörur og samninga ESB við
t.d. Kína, Hong Kong, S-Kóreu, Taíland og Pakistan. Enn fremur hefur ESB gert
samninga við nokkur ríki ESB um gagnkvæma aðstoð og samvinnu í tollamálum. Þá hafa
sambandið og Kórea gert samning um útboð á sviði fjarskipta.
 
 Viðskipti ESB og Japans hafa löngum mótast af miklum viðskiptahalla Japan í vil. Sem
dæmi um ójafnvægið má nefna að fjárfesting japanskra fyrirtækja í ESB var u.þ.b. sjö
sinnum meiri en fjárfesting evrópskra fyrirtækja í Japan árið 1997. Þau kvarta sáran undir
miklu reglugerðafargani og hafa ESB og Japan um nokkurra ára skeið unnið að því að
gera regluverkið skýrara og gegnsærra. ESB hefur komið hugmyndum að tillögum sínum
í þessum efnum á framfæri og hefur nefnd verið skipuð af japönsku ríkisstjórninni til þess
að draga úr skriffinnskunni. Vinna hennar hefur skilað nokkrum árangri sem þó er ekki
fullnægjandi að mati ESB. Á vettvangi WTO hafa ESB og Japan unnið náið saman þrátt
fyrir að málaferli fyrir úrlausnarstofnunum stofnunarinnar hafi ef til vill hlotið mesta
athygli fjölmiðla.
 
 Rammasamningur um viðskipti og viðskiptasamstarf er í gildi milli ESB og Kína en hann
grundvallast á bestukjarameðferð. Auk þess eru samningar um viðskipti með
vefnaðarvörur í gildi. Fundir æðstu ráðamanna um viðskiptamál hafa verið reglubundnir
frá árinu 1998. Um þessar mundir stendur ESB í samningaviðræðum við Kína um aðild
                                                          
31 En þau eru Argentína, Brasilía, Úrúgvæ og Paragvæ.
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þess að Alþjóðaviðskiptastofnuninni. ESB styður aðild Kína að stofnuninni og af hálfu
ESB snúast viðræðurnar fyrst og fremst um að tryggja greiðari markaðsaðgang fyrir
evrópsk fyrirtæki í Kína, sérstaklega á sviði fjarskipta, upplýsingatækni og fjármála.
 
 Þróunarlönd önnur en Lome-ríkin (GSP-kerfið)
 
 Í tengslum við samþykkt á vettvangi Efnahags- og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna
frá árinu 1968 hefur ESB frá upphafi áttunda áratugarins veitt vissum vörum frá
þróunarríkjunum tollfrjálsan aðgang að  markaði sínum. Kerfið er m.a. hugsað til þess að
ýta undir fjárfestingu í veikburða atvinnugreinum í þróunarríkjunum. Margt hefur þó
orðið til þess að draga úr jákvæðum áhrifum þessa kerfis fyrir þróunarríkin. Má þar t.d.
nefna að samkvæmt Lome-sáttmálanum njóta þau þróunarríki, sem aðilar eru að honum,
nokkuð sambærilegra kjara og GSP-kerfið gerir ráð fyrir en það veikir samkeppnisstöðu
GSP-þróunarríkjanna. Þá má nefna aðra fríverslunarsamninga sem ESB hefur gert, t.d.
við EFTA-ríkin og Miðjarðarhafsríkin, en einnig almennar tollalækkanir á vettvangi
GATT.
 
 

4. Viðskiptasamningar EFTA-ríkjanna við þriðju ríki

Inngangur

Undanfarin ár hefur mikil þróun átt sér stað í samskiptum EFTA-ríkjanna við þriðju ríki.
Um þessar mundir hafa EFTA-ríkin viðskiptasamningssamband við 20 ríki utan EES.
Einungis ESB státar af umfangsmeira samninganeti á heimsvísu. Á síðasta áratug hafa 14
fríverslunarsamningar og sex samstarfsyfirlýsingar verið gerðar við Miðjarðarhafslöndin
og ríki Mið- og Austur-Evrópu. Fríverslunarsamningar hafa verið gerðir við Búlgaríu,
Tékkland, Eistland, Ungverjaland, Ísrael, Lettland, Litháen, Marokkó, PLO, Pólland,
Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu og Tyrkland. Samstarfsyfirlýsingar hafa verið undirritaðar
við Albaníu, Egyptaland, Jórdaníu, Líbanon, Makedóníu og Túnis. Slíkar yfirlýsingar eru
venjulega fyrsta skrefið í átt að fríverslunarsamningi en samningaviðræður standa nú yfir
við öll síðastnefnd ríki, utan Albaníu.
Samningstengsl þessi miða að því að feta í fótspor ESB en eins og fyrr hefur komið fram
hefur sambandið aukið og dýpkað samskipti sín mikið á þessum vettvangi á undanförnum
árum. EFTA-ríkin hafa þó átt frumkvæði að fríverslun við Kanada og er búist við því að
fríverslunarsamningur verði undirritaður innan skamms. Þrátt fyrir aukin samskipti
Kanada og ESB á undanförnum árum sem lýsa sér m.a. í gerð MRA-samnings og
jafngildissamnings í viðskiptum með dýr og dýraafurðir er fríverslunarsamningur ekki í
burðarliðnum.

Reynslan af viðskiptum við þau ríki, sem EFTA-ríkin hafa þegar gert samninga við, hefur
verið sú að viðskipti hafa aukist í verulegum mæli. Að sjálfsögðu er skýringin á því ekki
einhlít en niðurfelling tolla og aukið og greiðara markaðsaðgengi fyrirtækja er án efa stór
hluti hennar.
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Í kjölfar fríverslunarsamnings milli ESB og Mexíkós hafa EFTA-ríkin borið gerð
fríverslunarsamnings upp við mexíkósk stjórnvöld. Að auki fylgjast EFTA-ríkin náið með
þróuninni á milli ESB og annarra ríkja, s.s. Bandaríkjanna og Mercosur.

Að fríverslunarsamningunum slepptum hafa EFTA/EES-ríkin átt í viðræðum við nokkur
ríki um gerð MRA-samninga, með stoð í bókun 12 við EES-samninginn. Gerð þessara
samninga miðað fyrst og fremst að því að fylgja í kjölfar ESB sem gert hefur samninga
við Ástralíu, Nýja-Sjáland, Bandaríkin, Kanada og Sviss. EFTA/EES-ríkin hafa gert
samninga við Nýja-Sjáland og Ástralíu  og stefnt er að áritun samnings við Kanada í mars
eða apríl en verið er að kanna hvort gerð MRA-samnings við Sviss gæti tengst
endurskoðun Stokkhólmssáttmálans sem nú stendur fyrir dyrum.  Aftur á móti hefur
EFTA-ríkjunum gengið erfiðlega að ná eyrum bandarískra stjórnvalda. Áhugaleysi þeirra
skýrist bæði af skorti á mannafla og lítilli þýðingu gerðar MRA-samnings við
EFTA/EES-ríkin. Einnig hafa þau sýnt lítinn skilning á mikilvægi þess fyrir einsleitni
EES að EFTA/EES-ríkin geri sambærilegan samning við Bandaríkin og ESB en það gæti
raskað frjálsum vöruflutningum innan EES.

ESB stendur nú í samningaviðræðum um MRA-samninga við Japan, Tékkland,
Ungverjaland, Pólland, Eistland og Lettland en EFTA/EES-ríkin fylgjast náið með þróun
mála á þessu sviði og hafa sett sig í samband við umrædd ríki.

Innihald fríverslunarsamninganna

Framangreindir fríverslunarsamningar eru allir byggðir upp á svipaðan hátt. Þeir mæla
fyrir um fríverslun með iðnaðarvörur, fiskafurðir og unnar landbúnaðarvörur. Þess ber að
geta að full fríverslun með fiskafurðir gildir að meginstefnu til í öllum
fríverslunarsamningunum en í samningum ESB við sömu ríki gildir slíkt ekki.32 Sérstakar
bókanir á milli hvers og eins EFTA-ríkis og viðkomandi þriðja ríkis eru gerðar um
viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur. Samningarnir innihalda svokallað
þróunarákvæði um þjónustuviðskipti og fjárfestingar, auk þess sem mælt er fyrir um
samvinnu á sviði opinberra útboða, ríkiseinkasölu, tæknilegra reglugerða,
hugverkaréttinda og samkeppni. Fullt jafnvægi ríkir ekki á milli samningsaðila þar sem
EFTA-ríkin afnema alla tolla og viðskiptahindranir strax við gildistöku en viðkomandi
þriðju ríki gera það á lengri tíma, yfirleitt á skemmri tíma en átta árum. Nýjustu
samningarnir hafa að geyma ákvæði um gerðardóm komi upp deilumál milli
samningsaðila, auk þess sem EFTA-ríkin hafa óskað eftir því að slíku ákvæði verði bætt
inn í gömlu samningana. Þrátt fyrir að hafa þrýst á Kanada um ákvæði um
þjónustuviðskipti, sem gengur lengra en ákvæði núverandi samninga, vildi Kanada bíða
útkomu í næstu WTO-samningalotu áður en gengið yrði lengra í  samskiptum við
EFTA/EES-ríkin.
                                                          
32 Ísland, ásamt Noregi, lagði áherslu á fulla fríverslun með fisk í EES-samningaviðræðunum. Síðan hefur
það verið krafa EFTA-ríkjanna í öllum fríverslunarsamningum sem gerðir hafa verið. Í EES-
samningaviðræðunum voru viðskipti með fisk eitt allra erfiðasta viðfangsefnið en ESB hefur ekki gengið
jafnlangt í nokkrum öðrum samningi við þriðju ríki, án þess að fá í staðinn fiskveiðiheimildir. Ýmsir þættir
hafa eflaust haft áhrif á endanlega útkomu en ekki er ólíklegt að tillit til grundvallarhagsmuna eins
samningsaðila hafi vegið þungt.
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Rétt er að geta þess að versni markaðsaðgengi EFTA/EES-ríkjanna við inngöngu
umsóknarríkjanna í ESB verður þeim bætt slíkt upp í samræmi við ákvæði 307. gr.
Rómarsamningsins en Íslandi og Noregi var á þeim grunni m.a. úthlutað tollfrjálsum
innflutningskvótum inn í ESB við inngöngu Finnlands og Svíþjóðar, m.a. í viðskiptum
með síld. Í þessu samhengi má nefna að samningamenn EFTA-ríkjanna hafa talið sig
verða þess áskynja í yfirstandandi samningaviðræðum við Kýpur að ESB hafi lagt áherslu
á það við þarlend stjórnvöld að þau veiti EFTA-ríkjunum ekki hagstæðari aðgang að
sínum markaði en bókun 9, um viðskipti með fisk og fiskafurðir, við EES-samninginn
mælir fyrir um.

5. Meginregla EES-samningsins - Sjálfræði til
samningagerðar við þriðju ríki

 Í formála EES-samningsins er tekið fram að EES-samningurinn takmarki „hvorki
sjálfræði samningsaðila til ákvarðanatöku né rétt þeirra til að gera samninga, samanber þó
ákvæði samnings þessa og takmarkanir sem leiðir af reglum þjóðaréttar.“ EFTA-
dómstóllinn hnykkti á þessari reglu í hinu svokallaða Maglite-máli þar sem hann sagði að
EES-samningurinn fæli ekki í sér sameiginlega viðskiptastefnu gagnvart þriðju ríkjum og
EES væri ekki tollabandalag, ólíkt ESB. EFTA-ríkin hefðu ekki framselt vald til þess að
gera samninga við þriðju ríki til yfirþjóðlegra stofnana, þau væru frjáls til þess að gera
viðskiptasamninga við þriðju ríki.33

 
 Þrátt fyrir ofangreinda meginreglu gerðu samningsaðilar sér grein fyrir því að ein af
forsendum einsleits EES er að sameiginlegar leikreglur giltu innan svæðisins. Þetta
krafðist viss samræmis í samskiptum samningsaðila við ríki utan EES og því setja reglur
samningsins EFTA/EES-ríkjunum vissar skorður í samskiptum sínum við þau.
 
5.1 Meginreglan um einsleitt EES

Í formála EES-samningsins kemur fram að eitt af markmiðum samningsaðila með
samningnum sé að „...mynda öflugt og einsleitt evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á
sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum...“ Víða í samningnum er reynt að
tryggja að markmiðið um einsleitt efnahagsvæði nái fram að ganga. Í fyrsta lagi eru mörg
ákvæði EES-samningsins nákvæmlega eins orðuð og ákvæði Rómarsamningsins. Í öðru
lagi ber sameiginlegu EES-nefndinni að taka ákvörðun um breytingu á viðauka við
samninginn eins fljótt og unnt er eftir að ESB hefur samþykkt nýja löggjöf með það fyrir
augum að löggjöf gangi samtímis í gildi á öllu EES-svæðinu. Samningurinn tekur því
stöðugum breytingum og í hverjum mánuði bætast tugir nýrra EES-gerða við hann. Í
þriðja lagi ber samningsaðilum að túlka og beita ákvæðum samningsins í samræmi við
úrskurði og dóma Evrópudómstólsins.34 Í fjórða lagi ber samningsaðilum rík skylda til
þess að tryggja að reglur samningsins séu leiddar í landsrétt samningsaðila35 og skulu
                                                          
 33 Sjá mál nr. E-2/97, Maglite, [1997] skýrsla EFTA-dómstólsins, s. 135-136.
34 Sjá 6. gr. EES-samningsins og 3. gr. samningsins um stofnun dómstóls og eftirlitsstofnunar.
35 Sjá 7. gr. EES-samningsins.
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reglugerðir sambandsins m.a. teknar upp í landsrétt sem slíkar. Einnig má nefna að
stofnanakerfi EES gerir ráð fyrir því að eftirlitsstofnun EFTA og framkvæmdastjórn ESB
eigi með sér náið samstarf sem tryggja á samræmt eftirlit á öllu svæðinu.36

EFTA-dómstóllinn hefur í ráðgefandi áliti frá 1998 sagt að ekki sé hægt að útiloka að
undir sérstökum kringumstæðum, s.s. í Maglite-málinu, geti mismunandi umfang og
tilgangur EES-samningsins og Rómarsamningsins leitt til mismunandi túlkunar á
umræddum samningum en að því slepptu skuli meginreglan um einsleitni vera ríkjandi
regla við túlkun samningsins.37 Aðrir dómar EFTA-dómstólsins hafa sýnt að mikið þarf til
hann túlki EES-samninginn á annan hátt en Evrópudómstóllinn hefur túlkað
sambærilegar reglur Evrópuréttarins. Hefur hann t.a.m. skapað reglu um skaðabótaskyldu
EFTA/EES-ríkja við brot á EES-rétti,38 með hliðsjón af sambærilegri reglu sem
Evrópudómstóllinn hafði myndað í bandalagsréttinum í byrjun tíunda áratugarins en sá
dómur vakti hörð viðbrögð margra aðildarríkja ESB.39

5.2. Önnur ákvæði EES-samningsins sem taka á þriðjuríkjasamskiptum

Allmörg ákvæði samningsins mæla fyrir um samskipti við ríki utan EES. Ýmist taka þau
beinlínis á sambandinu við þau eða með óbeinum hætti þannig að almennar reglur, sem
gilda innan svæðisins, hafa áhrif t.a.m. á innflutning frá þriðju ríkjum.

II. Viðauki - tæknilegar reglugerðir

Með EES-samningnum er leitast við að samræma tæknilegar kröfur til vara og koma
þannig í veg fyrir að samningsaðilar geti beitt viðskiptahindrunum með því að gera frekari
kröfur til vara en fram koma í viðaukanum. Í viðaukanum, sem er langstærsti viðauki
samningsins, gefur m.a. að líta reglur um merkingu lyfja, matvæla og tóbaks,
öryggisreglur og varúðarreglur á vélum og leikföngum og reglur um prófanir og vottanir.
EES-samningurinn þrengir rétt samningsaðila til innflutnings frá ríkjum utan EES ef ekki
eru uppfylltar þær kröfur sem II. viðauki við EES-samninginn gerir til þeirra.

Bókun 12

Í bókun 12 við EES-samninginn kemur fram að geri ESB samninga við þriðju ríki um
gagnkvæma viðurkenningu samræmismats á afurðum ef nota skal vörumerki samkvæmt
löggjöf bandalagsins, skal gert ráð fyrir því að EFTA/EES-ríkin geri sambærilega
samninga við þriðju ríki. Á þessu sviði hafa EFTA/EES-ríkin því skuldbundið sig til þess
að gera sambærilega samninga og ESB við viðkomandi þriðju ríki.

                                                          
36 Sjá ákvæði um stofnanir EES í VII. hluta EES-samningsins.
37 Mál nr. E-3/98, Rainford-Towning, [1998] skýrsla EFTA-dómstólsins, s. 205.
38 Mál nr. E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir, [1998] skýrsla EFTA-dómstólsins, s. 97. Sjá einnig dóm
Hæstaréttar frá 16. desember 1999 í máli nr. 236/1999 þar sem dómurinn komst að sömu niðurstöðu og
EFTA-dómstóllinn í ráðgefandi áliti sínu.
39 Sameinuð mál nr. C-6 og 9/90, Francovich, [1991], skýrsla dómstólsins, s. 5357.
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I. Viðauki  - heilbrigði dýra og plantna

I. Viðauki við EES-samningsins er næststærsti viðauki við EES-samninginn. Kaflinn
hefur nýverið verið endurskoðaður og með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
69/98, sem gekk í gildi 1. janúar 1999, tóku EFTA/EES-ríkin upp dýraheilbrigðislöggjöf
ESB. Þetta fól m.a. í sér að samræmdar reglur í viðskiptum með fisk og fiskafurðir innan
EES voru teknar upp og enn fremur með kjöt og kjötafurðir á milli Noregs og ESB-
ríkja.40 Heilbrigðiseftirlit og gjaldtaka við innflutning frá ríkjum utan EES var samræmd
og er Íslandi og Noregi t.a.m. óheimilt að taka við fiski frá þriðju ríkjum uppfylli þau ekki
heilbrigðiskröfur viðaukans. Enn fremur hefur ESB gert svokallaða jafngildissamninga
við nokkur ríki utan ESB sem fela í sér minnkun á heilbrigðiseftirliti við innflutning til
ESB. EFTA/EES-ríkin þurfa að gera sambærilega samninga við þessi ríki en ekki hefur
enn reynt á samningsvilja þeirra ríkja sem ESB hefur gert samninga við. Takist slíkir
samningar ekki gilda sömu sjónarmið og lýst var að ofan um MRA-samningana, þ.e. að
frjáls viðskipti innan EES með umræddar vörur gætu raskast.

Opinber innkaup og ríkisstyrkir

Í 1. mgr. 65. gr. er kveðið á um að það fyrirkomulag, sem getið er um í XVI. viðauka um
opinber innkaup, skuli gilda um allar framleiðsluvörur og í 2. mgr. 65. gr. er þess einnig
getið að ákvæði um bókun 28 og XVII. viðauka um hugverkaréttindi skuli gilda um allar
framleiðsluvörur og þjónustu, einnig þær vörur og þá þjónustu sem upprunnin er í ríkjum
utan EES.

Reglur EES-samningsins um ríkisstyrki eru í 61.-64. gr. EES-samningsins og XV.
viðauka hans. Meginreglan er sú að hvers kyns aðstoð, sem aðildarríki EES veita af
ríkisfjármunum og raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni, er ósamrýmanleg
EES-samningnum. Þegar EFTA/EES-ríkin eiga samskipti við ríki utan EES verða þau að
gæta þess að aðgerðir þeirra á þessum sviðum hygli ekki fyrirtækjum innan þeirra með
þeim hætti að það hafi áhrif á samkeppnisstöðu þeirra gagnvart fyrirtækjum í öðrum
aðildarríkjum EES.

Aðrar gerðir

Einstök ákvæði í fjölmörgum gerðum, sem eru hluti af samningnum, mæla fyrir um
samskipti við þriðju ríki.41 Sammerkt með þeim gerðum er að gert er ráð fyrir að
EFTA/EES-ríkin fylgi sams konar stefnu gagnvart þriðju ríkjum og ESB þrátt fyrir að
þeim sé ávallt tryggður möguleiki til annars.

5.3 Niðurstöður um EES-samninginn

                                                          
40 Liechtenstein hefur tímabundna undanþágu frá reglum viðaukans.
41 Sjá t.d. ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/99 (vernd persónuupplýsinga), 37/99
(leyfisveitingar á sviði fjarskiptaþjónustu) og nokkrar tilskipanir í viðauka IX sem fjallar um
fjármálaþjónustu, s.s. tilskipanir 73/239/EBE, 79/267/EBE og 89/646/EBE.
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Meginregla EES-samningsins um sjálfræði EFTA/EES-ríkjanna til samningagerðar við
þriðju ríki er skýr og staðfesti EFTA-dómstóllinn hana í svokölluðu Maglite-máli.

Á hinn bóginn er markmiðið um einsleitt EES ein af grundvallarreglum samningsins.
Hefur dómstóllinn undirstrikað hana í dómum sínum, auk þess sem flest ákvæði
samningsins, sem fjalla um þriðjuríkjasamskipti, ganga út frá því að EFTA/EES-ríkin
fylgi sömu reglum í samskiptum sínum við þriðju ríki og ESB, annaðhvort með gerð
sérstakra samninga sem eru efnislega samhljóða samningum ESB eða með því að innleiða
ákvæði, sem snerta þriðju ríki, inn í EES-samninginn efnislega óbreytt frá sömu reglum
EB-réttar. Geri EFTA/EES-ríkin það ekki geta afleiðingarnar orðið þær að framkvæmd
þess hluta samningsins, sem viðkomandi reglur hafa áhrif á, sé frestað þar til viðunandi
lausn finnst.42 Er óþarft að fjölyrða um hve alvarleg áhrif slík frestun gæti haft á
viðskiptaumhverfi fyrirtækja í EFTA/EES-ríkjunum.
Má með nokkrum sanni segja að í samskiptum sínum við þriðju ríki hafi EFTA/EES-
ríkin, þrátt fyrir að halda formlegu sjálfræði til samningagerðar, þrengt efnislegt svigrúm
sitt til slíkrar samningagerðar. Á þetta aðallega við um reglur sem EFTA/EES-ríkin hafa
þegar samþykkt sem hluta EES-samningsins. Enn fremur er ekki fráleitt að halda því fram
að slíkt gildi að einhverju marki varðandi framtíðarreglur, séu hugsanlegar afleiðingar
fyrir einstaklinga og fyrirtæki í EFTA/EES-ríkjunum hafðar í huga. A.m.k. er ekki
ólíklegt að ákvæði samningsins myndu hafa þau áhrif að framangreind ríki beittu annarri
stefnu en ESB af mikilli varfærni.

6. Samanburður á ESB og EES-samningnum

Eins og að framan hefur verið lýst er Evrópusambandið með 15 aðildarríki og tæplega
400 milljónir íbúa innanborðs, stærsta viðskiptablokk heims með rúmlega 20% af
heimsvöruviðskiptum. Slík staða veitir ESB yfirburðasamningsstöðu gagnvart þriðju
ríkjum og vafalítið búa fyrirtæki innan ESB við betri kjör og tryggari aðstöðu í
samskiptum sínum við þriðju ríki en fyrirtæki í öðrum ríkjum heims.43 Nægir í þessu
sambandi að nefna að ekkert ríki eða ríkjasamtök heims hefur jafnumfangsmikið net
viðskiptasamninga og ESB, auk þess sem pólitísk vægi ESB bæði í tvíhliða samskiptum
og á vettvangi WTO, hefur oft úrslitaáhrif á lausn mála. Þessi staða er hins vegar því
verði keypt að aðildarríki sambandsins hafa framselt hluta fullveldis síns til svokallaðra
yfirþjóðlegra stofnana þess. Þetta þrengir svigrúm þeirra til samningagerðar við þriðju ríki

                                                          
42 Þetta yrði ýmist gert beint með tilvísun í 102. gr. meginmáls EES-samningsins sem fjallar um frestun á
hlutum samningsins ef einsleitni er raskað eða beint með aðlögunarákvæðum í ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndarinnar þar sem ESB getur stöðvað viðskipti við EFTA/EES-ríkin ef þau beita ekki sömu ráðstöfunum
í samskiptum við þriðju ríki og það sjálft. Dæmi um slíkt má t.a.m. finna í 3. málsgrein ákvörðunar nr.
69/98 (viðauki I) sem fjallar m.a. um viðskipti með sjávarafurðir og b-lið 2. gr. ákvörðunar nr. 83/99 sem
fjallar um vernd persónuupplýsinga.
43 Í þessu samhengi má benda á að þróunaraðstoð ESB og einstakra aðildarríkja beinist stundum að því að
byggja upp atvinnuvegi, s.s. að tæknivæða fiskiðnað, í öðrum ríkjum (t.d. nokkrum Afríkuríkjum), auk þess
sem  ESB hefur samið um veiðiheimildir í efnahagslögsögum fjölmargra ríkja en um þá samninga er nánar
fjallað í kafla 21 (sjávarútvegsmál).



20

þar sem slíkt er, eðli málsins samkvæmt, ávallt háð málamiðlunum á milli
aðildarríkjanna.

Með hliðsjón af þeirri viðleitni EFTA-ríkjanna að skapa fyrirtækjum í ríkjum sínum
sambærileg kjör og samkeppnisaðilum þeirra innan ESB hafa þau reynt að feta í fótspor
þess síðarnefnda við gerð fríverslunarsamninga. Ekki er annað hægt að segja en það hafi
gengið prýðilega og einungis ESB býr yfir stærra neti viðskiptasamninga við þriðju ríki
en EFTA. Það samanstendur af 14 fríverslunarsamningum og 6 samstarfsyfirlýsingum
sem eru yfirleitt undanfari fríverslunarsamninga. Aukinheldur mun væntanlegur
fríverslunarsamningur við Kanada gefa fyrirtækjum í EFTA-ríkjunum forskot á
keppinauta innan ESB.

Samkvæmt EES-samningnum halda EFTA/EES-ríkin sjálfræði til samningagerðar við
þriðju ríki. Þrátt fyrir það hefur samningurinn þrengt svigrúm EFTA/EES-ríkjanna í
samskiptum sínum við þriðju ríki á þeim sviðum sem samningurinn tekur til.
Meginreglan um einsleitni innan EES er gegnumgangandi í samningnum og misræmi í
stefnu EFTA/EES-ríkjanna annars vegar og ESB hins vegar gætu haft alvarleg áhrif á
viðskiptaumhverfi fyrirtækja í EFTA/EES-ríkjunum. Reyndar hefur reynslan verið sú að
EFTA/EES-ríkin hafa, eins og við gerð fríverslunarsamninganna, lagt sig í framkróka um
að fylgja í kjölfar ESB í samskiptum sínum við þriðju ríki og hefur barátta þeirra á því
sviði frekar snúið að því að lokka þau ríki sem ESB hefur þegar samið við að
samningaborðinu, en að EFTA/EES-ríkin hafi viljað víkja frá stefnu sambandsins. Hafa
EFTA/EES-ríkin rekið sig á að áhugi þriðju ríkja á samningagerð er minni en við ESB.
Gæti slíkt leitt til þess að einsleitni innan EES raskast en slíkt getur t.a.m. leitt til truflana
á ákvæðum samningsins um frjálsa vöruflutninga.

Ísland nýtur góðs af samfloti með öðrum ríkjum í samningagerð við þriðju ríki, hvort sem
slíkt væri innan vébanda EFTA eða ESB. Alltaf er erfitt að spá fyrir um hver staðan væri
stæði Ísland bæði utan EFTA og ESB en afar líklegt er að áhugi þriðju ríkja á
fríverslunarsamningum við Ísland væri takmarkaður. Áhugaleysi Bandaríkjanna annars
vegar á gerð MRA-samnings við EFTA/EES-ríkin og á hugsanlegri aðild Íslands að
NAFTA gæti hins vegar gefið ákveðnar vísbendingar í þeim efnum.
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