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Inngangur 
 
Samantekt þessari er ætlað að gefa nokkurt yfirlit yfir áhrifin á stöðu Íslands í EES 
samstarfinu af þeirri fjölgun aðildarlanda ESB, sem nú standa yfir samningar um. 
Greinargerðina ber að skoða með hliðsjón af því að hún er reist á þeirri vitneskju sem 
aðgangur hefur verið að um það leiti sem hún er rituð, en samningar um stækkun leiða 
sífellt meira í ljós eftir því sem á þá líður. Þannig er t.d. ekki vitað um þessar mundir 
hvers konar eða hversu mikla aðlögun verður samið um fyrir umsóknarlöndin eða fyrir 
aðildarlönd ESB. Verður það því að koma til skoðunar síðar, þegar slíkar upplýsingar 
liggja fyrir. 
 
Í því sem hér fer á eftir verður einungis fjallað um stækkunina út frá EES. Þessi þröngi 
rammi skilur eftir samstarfssvið, sem eru utan EES og lætur ósnerta ýmsa aðra mikilvæga 
þætti, sem geta haft veruleg áhrif á stöðu Íslands. Þannig er ekki fjallað um myntbandalag 
ESB, né heldur samstarf á sviði öryggis og varnarmála, né heldur þær breytingar sem ætla 
má að verði á pólitísku samstarfi innan ESB og á pólitískri þyngd ESB eftir stækkunina. 
Schengen-samstarfið mun þarfnast nánari umfjöllunar á öðrum vettvangi. 
  
Greinargerð þessi er að meginefni samin af því starfsfólki hinna ýmsu ráðuneyta 
stjórnarráðsins sem besta vitneskju hafa hver á sínu sérsviði. Með því móti er leitast við 
að tryggja sem öruggasta efnisumfjöllun. Reglulegir samráðsfundir allra þeirra sem að 
verkinu komu hafa verið haldnir eftir því sem verkinu miðaði. Hefur utanríkisráðuneytið 
stýrt þessum samráðsfundum og jafnframt séð um samræmingu á texta eftir því sem föng 
voru á og tekið saman fyrsta hlutann. 
  
Meðan á samningu þessarrar greinargerðar stóð var haft samráð við aðila atvinnulífsins í 
samráðsnefnd um EES-málefni sem starfar á vegum félagsmálaráðuneytis. Jafnframt var 
haldinn fundur með fulltrúum atvinnugreina til þess að skiptast á skoðunum um 
hugsanleg vandkvæði og tækifæri sem stækkun ESB hefði í för með sér fyrir íslenskan 
atvinnurekstur. Er áformað að halda áfram slíkum skoðanaskiptum í framtíðinni, 
væntanlega ársfjórðungslega, nema annars verði óskað. 
 
Efni því sem hér fer á eftir er þannig skipað, að í fyrri hluta samantekarinnar er yfirlit um 
stækkunarferlið innan ESB, hvernig staðið er að samningunum og hver er staða 
samninganna um þessar mundir, sem og nokkur umfjöllun um hvernig samningarnir um 
stækkun ESB falla að og tengjast stækkun EES. Loks er samantekt þar sem leitast er við 
að draga saman helstu niðurstöður og setja fram ábendingar eftir því sem ástæða þykir til 
á þessu stigi. Í öðrum hluta koma kaflar um hin einstöku efnissvið sem til umfjöllunar 
hafa verið og fer nokkuð eftir atvikum og tilefni hversu ítarlegir þeir eru hver um sig.  
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I. Um stækkun ESB 
 
Almennt yfirlit 
 
Löndin sem sækja nú um aðild að Evrópusambandinu eru þrettán talsins.  Venjulegast er 
þó sagt að þau séu 12, af því að Tyrkland, sem er hið þrettánda uppfyllir ekki hin pólitísku 
skilyrði aðildar.  Þessum tólf löndum er oft skipt í tvennt, og er annar landahópurinn 
kenndur við Lúxemborg og hinn við Helsinki, en það eru staðirnir þar sem ákveðið var að 
efna til aðildarsamninga við viðkomandi lönd. Í Lúxemborgarhópnum eru Eistland, 
Pólland, Slóvenía, Tékkland, Ungverjaland og Kýpur.  Samningar við þessi lönd hófust í 
mars 1998.  Í Helsinkihópnum eru Búlgaría, Lettland, Litháen, Rúmenía, Slóvakía og 
Malta. Samningar við seinni hópinn hófust ekki fyrr en um mitt ár 2000. 
 
Mikilvægustu skilyrði fyrir aðild eru þau að virða þau grundvallargildi um lýðræði og 
mannréttindi sem sáttmálar ESB byggja á. Ný aðildarríki þurfa að hafa pólitískan 
stöðugleika og stofnanir sem tryggja lýðræði, réttarríki og virðingu fyrir réttindum 
minnihlutahópa. Þau þurfa að hafa markaðshagkerfi sem getur tekist á við þá samkeppni 
sem fylgir þátttöku í innri markaðinum og vera í stakk búin til að taka þátt í 
framtíðarþróun sambandsins. Fyrrgreind skilyrði voru samþykkt af hálfu ESB-landanna í 
Kaupmannahöfn í júní 1993. Sérstök viðmið gilda fyrir þátttöku í Efnahags- og 
myntbandalaginu (EMU) og evrunni en þau taka til verðbólgu, opinberra skulda og 
fjárlagahalla. 
 
Öll umsóknarlöndin eru talin fullnægja hinum pólitísku skilyrðum 
Kaupmannahafnarsamþykktarinnar, en Rúmenía og Búlgaría eru ekki talin uppfylla hin 
efnahagslegu skilyrði sömu samþykktar. Almennt er þróun efnahagsmála í 
umsóknarlöndunum talin býsna góð. Löndin í Lúxemborgarhópnum hafa haft gott 
forskot, en hermt er að ýmis lönd í Helsinkihópnum sæki sig mjög.  
 
Hagvöxtur var ör í umsóknarlöndunum þrettán árið 2000. Í fyrsta sinn frá því aðlögun 
hófst náðu öll löndin jákvæðum hagvexti. Þrátt fyrir varkárari alþjóðlegar efnahagshorfur 
nú en áður, er reiknað með u.þ.b. 4 prósent hagvexti á ári í umsóknarlöndum fram til 
ársins 2002. Helstu skýringarþættirnir á bak við þennan hagvöxt tengjast innlendri 
eftirspurn. Efnahagsáföll í Tyrklandi í nóvember 2000 og febrúar 2001 geta þó breytt 
talsvert heildarniðustöðunum fyrir umsækjendalöndin.  Hækkanir á orkuverði undanfarið 
virðast hafa leitt til tímabundinnna verðhækkana á almennu neysluverði. Almennar 
hækkanir verðbólgu í umsóknarlöndunum í heild má rekja að langmestu leyti til mikillar 
verðbólgu í Rúmeníu og Tyrklandi. Viðvarandi hagvöxtur ætti að bæta úr atvinnuástandi 
smám saman. Samt sem áður mun mikið atvinnuleysi verða eitt erfiðasta pólitíska 
verkefnið á næstu árum í umsóknarlöndunum.  Erlendur viðskiptahalli mun haldast að 
mestu leyti í óbreyttu horfi á næstu misserum. Áhrifa mikils innflutnings, einkum vegna 
vegna innlendrar eftirspurnar, mun gæta síður en skyldi vegna væntanlegrar lækkunar á 
innflutningsverði, þ.m.t. eldsneyti. 
 
Nánari sundurliðun á helstu lykilatriðum fyrir einstök umsóknarlönd er að finna í 
fylgiritum.   Íbúafjöldi og hlutfallsleg skipting þeirra á EES lönd o.fl. er sýnt í fylgiriti 1.   
Íbúum EES mun fjölga um 110 milljónir við aðild umsóknarlanda annarra en Tyrklands, 
en um 170 milljónir að því viðbættu.   Fylgirit 2 er um landsframleiðslu og kemur þar 
glöggt fram gífurlegur afkomumunur milli landa.  Hagvaxtartölur eru í fylgiriti 3 fyrir 
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árin 1996-2001.   Verðbólga, atvinnuleysi, halli á opinberum útgjöldum og viðskipta- og 
greiðslujöfnuður á árinu 2000 koma fram í fylgiriti 4, útflutningur frá Íslandi til 
umsóknarlandanna er sundurliðaður í fylgiriti 5 og innflutningur í fylgiriti 6. 
 
Evrópusambandið hefur sett sér það markmið að ljúka aðildarsamningum fyrir þau lönd, 
sem best standa sig fyrir árslok 2002 og er þá gert ráð fyrir að aðildin sjálf geti hið fyrsta 
átt sér stað á árinu 2004.  Framkvæmdastjórnin  setti sér verkáætlun við upphaf  þessa árs 
(Enlargement Strategy) til 18 mánaða til þess að mæta markmiðinu um lok samninga á 
næsta ári. Leiðtogafundurinn í Nissa í desember s.l. ítrekaði samþykktir leiðtogafundarins 
í Helsinki í desember 1999 um að ESB fyrir sitt leyti yrði búið að ganga svo frá eigin 
málum, að sambandið væri tilbúið til að taka við nýjum aðildarlöndum frá og með 
árslokum 2002.  Svíar hafa á yfirstandandi formennskutímabili sínu lagt mikla áherslu á 
samningana um stækkunina og sett sér að taka á þeim málaflokkum sem ekki hafa verið 
teknir til umfjöllunar fyrr, vegna þess að þeir væru af erfiðari endanum. Þar á meðal eru 
ákvæðin um frjálsa för fólks, sem mikil vinna hefur verið lögð í innan ESB á seinustu 
vikum og mánuðum. Virðist nú verulegur skriður á samningum um hin erfiðari mál. Gert 
er ráð fyrir, að ráðsfundur ESB í Gautaborg í júní n.k. meti gang samninganna og leggi 
línurnar um samningalok, þ.á.m. líklega að setja ákveðin markmið varðandi 
tímasetningar.  
 
Eftir að samningum lýkur tekur við staðfestingarferli.  Samningarnir þurfa sem sagt að 
fara fyrir þjóðþing aðildarlandanna og Evrópuþingið til staðfestingar. Eru ætlaðir átján 
mánuður til þess og leiðir þá af því að aðildin taki gildi á árinu 2004.  Ekki er tímabært að 
segja fyrir um það með neinni vissu, hvaða lönd verða í hópnum, sem nær aðild 
samkvæmt þessu tímaplani, líklegast er þó að það verði löndin, sem kennd eru við 
Lúxemborg að viðbættri Möltu. 
 
Aðildarsamningarnir snúast um aðlögun aðildarlandanna að regluverki 
Evrópusambandsins. Frá fyrsta degi aðildar eiga lög og reglur Evrópusambandsins að 
taka gildi í  hinu nýja aðildarlandi nema samið sé um annað. Samkvæmt gildandi hefð og 
samþykktum ESB eiga frávikin, sem um er samið að vera sem fæst og takmörkuð að 
innihaldi og í gildistíma. Nánar tiltekið eru skilgreindir afmarkaðir þættir og samið um að 
viðkomandi ákvæði þurfi ekki að uppfylla fyrr en að ákveðnum tíma liðnum. 
Framundir hið síðasta hefur ferlið snúist um það, að umsóknarlöndin hafa nefnt til 
ákvæði, sem þau óska eftir undantekningum frá um eitthvert árabil. Á seinustu mánuðum 
hafa svo bæst við samningar innan ESB um ákvæði, sem núverandi aðildarlönd telja að 
ekki sé fært að uppfylla strax, og ber þar hæst að sum ESB löndin telja ekki óhætt að láta 
ákvæðin um frjálsa för fólks taka óskorað gildi frá upphafi aðildar hinna nýju 
landa.Verður nánar fjallað síðar í þessum texta um tillögur framkvæmdastjórnar ESB um 
samningsafstöðu sambandsins í þessum málaflokki. 
 
Eftir að aðildarlöndin hafa sett fram óskir sínar, gerir framkvæmdastjórnin tillögu um 
sameiginlega samningaafstöðu ESB, sem fikrar sig síðan í gegnum stofnanakerfi 
sambandsins, fer fyrst til umfjöllunar í vinnuhópum Ráðherraráðsins um stækkunarmálin, 
síðan fyrir Nefnd fastafulltrúa (COREPER) og loks er samningsafstaðan staðfest í 
Ráðherraráðinu. Samningarnir fara síðan fram fyrst meðal staðgengla ráðherranna, en 
loks meðal ráðherranna. Ákvörðunarefnið er þá hvort samningum um viðkomandi kafla 
eða efnissvið teljist lokið að svo komnu, en sá fyrirvari er þá á að engu sé lokið fyrr en 
öllu sé lokið, og má þannig vera að aftur sé tekið til við samninga um einhvern kafla sem 
áður var talið að afgreiddur væri. 
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Stækkun ESB hefur í för með sér stækkun EES. Samkvæmt 128. grein samningsins um 
EES á hvert það land sem gengur í ESB að sækja um aðild að EES og skal beina 
umsókninni til EES-ráðsins, sem samanstendur af viðkomandi ráðherrum allra EES 
landanna. Ekki er búist við neinum efnislegum vandkvæðum á aðild nýrra ESB landa að 
EES, en mikilvægt verður að telja að aðildin að EES taki gildi á sama tíma og aðildin að 
ESB. Til skamms tíma hefur undirbúningur EFTA/EES landanna einskorðast við að 
fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar hafa gefið yfirlit yfir gang samningaviðræðnanna um 
aðild.  
 
Nýverið bauð Günther Verheugen, sá framkvæmdarstjórnarmaður ESB, sem fer með 
stækkunarmálin, hins vegar EFTA löndunum að koma sínum sjónarmiðum á framfæri við 
sig, og verða þau þá væntanlega höfð til hliðsjónar við framhald samninganna um aðild.  
Einhverjar upplýsingar hafa svo borist til EFTA landanna eftir öðrum leiðum, m.a. 
afstöðuskýrslur sumra umsóknarlanda. EFTA löndin hafa sóst eftir formlegum aðgangi að 
gögnum, sem  varða framgang samninganna, en ekki haft erindi sem erfiði hingað til. Fer 
nú að verða brýnt að samstaða takist milli ESB og EFTA/EES landanna um þetta efni. Að 
ýmsu leyti liggur beinast við að umsóknarlöndin sæki sem allra fyrst um aðild að EES í 
samræmi við áðurnefnda 128. grein EES samningsins. Allavega þurfa viðeigandi gögn að 
liggja fyrir hjá EFTA/EES hliðinni nógu tímanlega til þess að unnt sé að undirbúa 
aðildina með viðeigandi hætti. Aðild nýrra landa í EES felur í sér endurskoðun og 
viðbætur við EES samninginn, sem verður að fara fyrir þing aðildarlandanna til 
staðfestingar. Ætla þarf tíma til þessa. 
 
Ýjað hefur verið að því af hálfu framkvæmdastjórnar ESB að EFTA/EES-löndin ættu að 
veita fjárhagslegan stuðning við uppbyggingu í nýju aðildarlöndunum.  Gæta þarf að því 
hvernig bregðast skuli við slíku ef fram kæmu óskir í þessa átt, en það yrði þá væntanlega 
í sambandi við umsókn nýliðalandanna um aðild að EES og samninga um hvaðeina sem 
tengist því. 
 
Í gildi eru fríverslunarsamningar milli EFTA landanna og allra umsóknarlandanna  nema 
Kýpur og Möltu.  Samningaumleitanir um fríverslunarsamning við Kýpur voru hafnar að 
frumkvæði EFTA fyrir nokkrum árum, en ekki hefur enn tekist að ljúka þeim. Malta hefur 
ekki gefið kost á fríverslunarsamningi.  Þessir fríverslunarsamningar veita tollfrelsi í 
viðskiptum með iðnaðarvörur og fisk og aðrar sjávarafurðir með fáeinum minniháttar 
undantekningum um einstaka vöruflokka. 
Við inngöngu umsóknarlands í ESB falla allir fyrri millilandasamningar viðkomandi 
lands, sem eru á umráðasviði sambandsins, úr gildi og við taka ákvæði ESB um slíkt efni 
þ.á.m. um utanríkisviðskipti. Við slík umskipti eru teknir upp samningar við ESB um 
aðlögun að hinum nýju aðstæðum. 
 
Viðskipti Íslands við umsóknarlöndin eru lítil og nánast hverfandi miðað við viðskiptin 
við ESB sbr. fylgirit 5 og 6. Þrátt fyrir tollfrelsi fyrir sjávarafurðir, hefur útflutningur  
Íslands á þeim verið mjög lítill. Norðmenn virðast hafa lagt meiri rækt við þennan 
útflutningsmarkað og hefur útflutningur þeirra á sjávarafurðum til umsóknarlandanna 
farið vaxandi. Nokkur dæmi eru um fjárfestingar Íslendinga í umsóknarlöndunum, 
einkum í Eystrasaltsríkjunum. 
 
Við inngöngu umsóknarlandanna í ESB og þar með EES munu öll ákvæði EES 
samningsins taka gildi í umsóknarlöndunum, þó með þeim aðlögunarákvæðum sem um 
verður samið. Þau verða því hluti af hinum svonefnda innri markaði, sem EES 
samningurinn veitir EFTA/EES löndunum aðild að. Fjórfrelsið svonefnda um 
vöruviðskipti, þjónustu, fjármagnsflutninga og frjálsa för fólks mun þá gilda um allt hið 
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útvíkkaða svæði. Önnur ákvæði EES samningsins sem eiga að tryggja einsleitni 
markaðarins munu einnig taka gildi í hinum nýju aðildarlöndum þar á meðal um 
samkeppni, opinber innkaup og ríkisstyrki, sem og um vörugæði, staðla, öryggismál, 
vinnuvernd, heilbrigðiseftirlit, neytendamál,  umhverfismál o.fl. Með þessu móti munu 
íbúar og fyrirtæki nýju aðildarlandanna fá aukin réttindi á Íslandi á sama hátt og íslensk 
fyrirtæki og fólk fá betri aðgang og meiri rétt í þessum löndum. Aðgangur að 
framkvæmdaáætlunum svo sem í rannsóknum og þróun, menntamálum o.s.frv. mun 
jafnframt verða gagnkvæmur. 
   
Hið nýja rekstrarumhverfi í þessum fyrrum austantjaldslöndum mun gera öll viðskipti við 
þau greiðari og öruggari. Aðildin er líka líkleg til þess að örva efnahagsumbætur og 
hagvöxt, þannig að til lengri tíma litið verði þessir markaðir álitlegri og áhugaverðari. Á 
sviði þjónustuviðskipta og fjárfestingar munu verða mun betri aðstæður. Þessi svið eru að 
mestu utan fríverslunarsamninga EFTA ríkjanna  en fá nýja opnun og umgerð í EES 
samhengi. Hér ættu því að vera ný og betri tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki og 
athafnamenn. Að hinu leytinu mun markaðsaðgangur fyrir sjávarafurðir að óbreyttu 
versna í þessum löndum við aðildina og þarf að undirbúa samninga við ESB um hvernig 
úr eigi að bæta. 
 

 

II. Staða samningaviðræðna 
 
Í maí 2001 er gangur viðræðnanna metinn með eftirfarandi hætti. Lengst komin í 
samningum eru fjögur lönd: Eistland, Ungverjaland, Slóvenía og Kýpur, en þar á eftir 
koma Tékkland og Malta. Varðandi Kýpur verður þó að taka með í reikninginn að 
pólitískir erfiðleikar eru óleystir, sem tengjast valdatafli og reipdrætti milli Grikkja og 
Tyrkja og skiptingu eyjarinnar. Malta er svo þekkt fyrir pólitískar stefnubreytingar, þar 
sem aðildarvilji er aðeins hjá hægriflokknum, en valdaskipti hanga gjarnan á einum til 
tveimur þingsætum. Lettland og Litháen hafa verið að sækja sig, en lengst frá mögulegri 
aðild eru Rúmenía og Búlgaría og enginn möguleiki talinn á að þau nái markmiðinu um 
aðild 2004. Pólland á þónokkuð í land og eru vandamál þess allveruleg, hins vegar er 
vægi Póllands mikið og jafnvel velt vöngum yfir því að ekki sé pólitískt stætt á því að 
Pólland sé ekki meðal ríkjanna í næsta aðildarhópi. 
 
Hafa verður jafnframt í huga að ekki dugar til að samningar hafi náðst um aðlögunartíma 
við að löggjöf taki gildi, hæfileiki stofnana samfélagsins til þess að fylgja löggjöfinni eftir 
í framkvæmd og hafa eftirlit með því að henni sé framfylgt með réttum hætti, verður líka 
að vera fyrir hendi. Um þann þáttinn hafa ýmsir forsvarsmenn ESB verið uggandi og 
munu því væntanlega taka mið af þessarri getu hinna ýmsu umsóknarlanda, þegar kemur 
að lokamati á aðildarhæfni viðkomandi landa. 
 
Aðlögun að frjálsri för fólks 
 
Framkvæmdastjórn ESB lagði um miðjan apríl fram tillögu sína að samningsafstöðu ESB 
(Draft Common Position) varðandi frjálsa för fólks, en það efnissvið hefur þótt meðal 
hins vandasamasta í samningunum um stækkun ESB. Tillagan er sett fram í ljósi þess að 
Þýskaland og Austurríki höfðu gert tillögur um að ákvæðin um frjálsa för tæku ekki gildi 
gagnvart hinum nýju aðildarlöndum fyrr en að sjö árum liðnum frá aðildardegi. Segja má 
að Þjóðverjar og Austurríkismenn hafi með tillögunum fengið sínu framgengt að því er þá 
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sjálfa varðar, án þess að segja öðrum núverandi aðildarlöndum ESB, sem ekki tóku undir 
þetta sjónarmið, fyrir verkum. 
 
Aðlögunartímanum er skipt í tvennt. Hann er fimm ár með mögulegri framlengingu í tvö 
ár. Jafnframt á að fara fram mat á hvernig til hafi tekist þegar að tveimur árum liðnum frá 
aðildinni. 
 
Takmarkanirnar á aðlögunartímanum eiga að taka einungis til vinnuafls, en ekki vera 
altækar og ná þær því t.d. ekki til verktaka, sjálfstæðra atvinnurekenda, stúdenta eða 
lífeyrisþega.  Þetta helgast vitaskuld af því, að það eru vinnuaflsmálin og óttinn við að 
vinnuafl frá hinum nýju aðildarríkjum valdi erfiðleikum og óróa á vinnumarkaði sem 
umræðan hefur snúist um. 
 
Á aðlögunartímanum er hverju núverandi aðildarríki ESB frjálst að hafa hverjar þær 
takmarkanir á frjálsri för vinnuafls, sem það æskir, allt frá því að veita fullt frelsi  og upp 
að því að beita óbreyttum öllum núverandi takmörkunum. Hverju núverandi aðildarríki 
ESB er þannig frjálst á þessum tíma að setja sér hverjar þær reglur, sem rúmast innan 
þessa ramma. Reglurnar geta því verið breytilegar frá einu núverandi aðildarlandi til 
annars, breytilegar eftir því hvaða nýtt aðildarland á í hlut, frá einu héraði aðildarlands til 
annars og eftir atvinnugreinum. Hins vegar má ekki stíga skref til baka og innleiða nýjar 
takmarkanir (standstill). Óbreyttar núverandi takmarkanir jafngilda að sjálfsögðu því að 
aðildin taki ekki gildi að þessu leyti. Samkvæmt þessu geta þá t.d. Svíar veitt Pólverjum 
réttindi, sem samsvara fullri aðild í frjálsri för vinnuafls, meðan t.d. Austurríkismenn 
viðhalda núverandi kerfi aðildarleysis. 
 
Eins og áður er getið á fyrsta mat á hvernig til hafi tekist að fara fram strax eftir tvö ár af 
aðlögunartímanum. Þá er gert ráð fyrir að framkvæmdastjórnin skili skýrslu og tillögum í 
málinu. Aðildarríkin eiga síðan að ráðfæra sig við Evrópuþingið áður en til ákvörðunar 
kemur um hvort stytta megi eða jafnvel afnema frekari aðlögunartíma, og þá hugsanlega 
með því að hafa einhver öryggisákvæði ( safeguard clauses ). Þessa ákvörðun eiga 
aðildarríkin fimmtán að taka samhljóða, og dugar því að eitt af þeim sé andvígt styttingu á 
aðlögunartímanum. Ennfremur eiga öll aðildarlöndin ( að hinum nýkomnu meðtöldum) að 
eiga rétt á að óska endurskoðunar á ákvæðunum hvenær sem er á aðlögunartímanum með 
ósk um að dregið verði úr takmörkununum. Ákvörðun í þá veru verður að vera samhljóða. 
 
Eftir fimm ára aðlögunartíma geta aðildarlönd óskað framlengingar í tvö ár til viðbótar, ef 
alvarlegur óróleiki (serious disturbances) er þá á einhverjum hluta vinnumarkaðarins. Á 
þessum punkti liggur sönnunarbyrði um erfiðleikana hjá því landi eða löndum sem óska 
framlengingarinnar. Framkvæmdastjórnin á að leggja mat á málið og skila skýrslu til 
ráðsins, og hvert það aðildarríki, að meðtöldum hinum nýkomnu, sem hefur uppi mótmæli 
má leita úrskurðar sérhverrar stofnunar ESB þar á meðal dómstólsins. Ekki er fullljóst, 
hvernig þetta á að vinnast í reynd, því að jafnframt því að leggja fram þessar tillögur, 
heldur framkvæmdastjórnin því fram að ekki verði unnt að hindra nokkurt aðildarríki, 
sem óskar framlengingarinnar í því að framfylgja henni. 
 
Ýmis önnur mildandi atriði eru ennfremur tiltekin í tillögum framkvæmdastjórnarinnar. 
Þrátt fyrir takmarkanir eiga borgarar nýju aðildarlandanna að ganga fyrir um störf sem 
ekki tekst að manna með fólki frá núverandi aðildarlöndum. Vísindamenn skulu njóta 
ótakmarkaðrar frjálsar farar. Fjölskyldumeðlimir persónu frá umsóknarlandi, sem er í 
vinnu í núverandi aðildarlandi skulu eiga rétt á að koma sér fyrir hjá fyrirvinnunni í 
aðildarlandinu. Núverandi aðildarlönd eiga að gefa út viljayfirlýsingu um að þau muni á 
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aðlögunartímanum leitast við að auka aðgang að vinnumarkaði á grundvelli eigin 
lagasetningar eftir því sem við á. 
 
Kjarnaatriðið er hins vegar að hverju aðildarlandi er frjálst að fresta hinni frjálsu för 
launafólks frá nýliðalöndunum í a.m.k. fimm ár og búa við núgildandi kerfi ellegar 
innleiða það frelsisstig, sem það kýs og hafa þann breytileika í ákvæðum milli héraða og 
starfstétta sem það telur nauðsynlegt.  Þess er að vænta að EES löndin muni eiga sama 
kost og aðildarlönd ESB í þessum efnum.  
 
Sjávarfang 
 
Löndin í Mið- og Austur Evrópu, sem eru á leiðinni inn í Evrópusambandið eru mjög 
áhugaverður markaður fyrir sjávarafurðir. Þau hafa mjög takmarkaðan aðgang að 
fiskveiðum, en sum eins og Pólland voru mikilvægir  innflytjendur íslenskra afurða svo 
sem síldar og fiskimjöls. Með vaxandi tekjum og betri lífsafkomu má gera ráð fyrir að 
eftirspurn eftir sjávarafurðum aukist ört.  Allt þetta styður þá ályktun að þegar fram í 
sækir muni umsóknarlöndin verða stór og góður markaður fyrir fisk og fiskafurðir. 
 
Fríverslunarsamningar EFTA veita fulla fríverslun fyrir fisk við flest umsóknarlandanna, 
en með nokkrum undantekningum til annarra.  Full fríverslun er í gildi í viðskiptum við 
Pólland, Eistland, Litháen, Tékkland, Slóvakíu, Slóveníu og Búlgaríu, auk Tyrklands. Í 
samningunum við Lettland, Ungverjaland og Rúmeníu eru hins vegar ákvæði um 
aðlögunartíma eða undantekningar fyrir viss vörusvið. 
 
Þegar umsóknarlöndin verða aðilar að Evrópusambandinu munu fríverslunarsamningarnir 
falla úr gildi og viðskiptin við þessi lönd, eins og önnur ESB lönd, falla þá undir 
samninga Íslands við ESB, en eins og kunnugt er gilda um sjávarútvegsviðskiptin 
svonefnd bókun 9 við EES samninginn og fyrri samningar þ.e.a.s. bókun 6 í gamla 
fríverslunarsamningi Íslands við ESB. Aðildin að ESB mun því að óbreyttu hafa í för með 
sér verri viðskiptakjör í viðskiptum við þessi lönd, af því að ýmsir vöruflokkar 
sjávarfangs, sem njóta nú tollfrelsis í útflutningi til þessarra landa bera tolla samkvæmt 
samningum Íslands við ESB. Mestur er munurinn á síld, makríl, hörpudiski, humar og 
unnum laxaafurðum, en tollar í þessum vöruflokkum eru yfirleitt á bilinu 12 til 20 %, og 
allt upp í 25%.  Þónokkrir tollar eru ennfremur á nokkrum öðrum vöruflokkum svo sem 
flökum af karfa, túnfiski, ýmsum flatfisktegundum og steinbít og er þá ekki allt talið. Hér 
er því á ferðinni veruleg versnun viðskiptakjara.  Sem stendur hefur Ísland betri 
markaðskjör en aðildarlönd ESB, sem ekki njóta tollfrelsis með þeim hætti sem 
fríverslunarsamningar EFTA veita okkur.  Eftir aðild mun þetta snúast gjörsamlega við, 
því að þá munu núverandi aðildarlönd ESB ekki þurfa að greiða tolla af sölu sinni til 
þessarra landa, sem eru þá orðin hluti af innri markaðnum, en Íslendingar mæta þeim 
tollum sem áður eru raktir og gilda í viðskiptum okkar við ESB. 
 
Þegar Finnland, Svíþjóð og Austurríki gerðust aðilar að ESB samdi Ísland um bætur fyrir 
skerta fríverslun með fisk við ESB. Þessir samningar miðuðust við útflutning Íslands til 
þessarra þriggja landa á næstliðnum þremur árum og var ákveðinn innflutningskvóti með 
engum tolli, sem samsvaraði meðalútflutningi á nefndu árabili fyrir þær fiskafurðir, sem 
höfðu verið tollfrjálsar en lentu nú í tolli. Þetta geta ekki talist fullar bætur, því að ekki er 
gert ráð fyrir mögulegum vexti markaðarins.  Ennfremur eru kvótakerfin í sjálfu sér 
viðskiptahindrun, því að þau flækja viðskiptin og gera þau óaðgengilegri.  Svona 
niðurstaða er enn fjær því að teljast fullnægjandi varðandi viðskiptin við þau lönd, sem nú 
eru á leiðinni inn í ESB, vegna þess að augljóslega eiga þessir markaðir eftir að vaxa ört 
með batnandi lífskjörum. Útflutningur Íslands til þessarra landa er nú mjög lítill og þótt 
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hann kunni að aukast á alnæstu árum fram að aðildinni, sem gæti verið markmið í sjálfu 
sér, er það þó styrking markaðarins til lengri tíma, sem er áhugaverðastur. 
 
Á seinustu mánuðum hafa tilteknar starfsmenn framkvæmdastjórnar ESB látið koma fram 
með ýmsum hætti það sjónarmið að Evrópusambandinu beri ekki skylda til að bjóða 
bætur eða tollfrjálsan kvóta fyrir tapaðan markaðsaðgang að mörkuðum nýrra aðildarríkja 
nema undir sérstökum kringumsstæðum. EFTA hefur haldið því fram að WTO reglur 
kveði á um rétt af þessu tagi, en ofangreindir fulltrúar framkvæmdastjórnar ESB virðast á 
öndverðri skoðun. Á hinn bóginn hefur það gilt í samskiptum EFTA og ESB (og forvera 
þess,hverju nafni sem nefnist) að aldrei skuli stigið skref aftur á bak í viðskiptum 
landanna ( „the no-step-backwards principle“). Þessi grundvallarregla var samþykkt á 
leiðtogafundi Efnahagsbandalags Evrópu í Haag í desember 1969, þar sem sagði að 
stækkun bandalagsins skuli ekki leiða til endurreisnar tollmúra í Evrópu („the 
enlargement of the Communities should not involve the re-erection of tariff barriers in 
Europe“). Rétt er að vekja athygli á því, að í þessum nýlega málatilbúnaði ESB um að 
bandalaginu sé ekki skylt eða að ekki sé sjálfgefið að bæta skerðingu á markaðsaðgangi, 
er ekki sagt að ESB muni ekki gera það. Jafnframt ber framsetningin a.m.k. stundum með 
sér að gefið sé í skyn, að tilslökun á takmörkunum á fjárfestingum í sjávarútveginum væri 
einhvers metin í þessu samhengi. 
 
Þessi málatilbúnaður ESB getur vitaskuld ekki haft áhrif á kröfur Íslands. Þeim hljóta 
Íslendingar að halda til streitu, því að verulegir hagsmunir eru í húfi, einkum til lengri 
tíma litið.  
 
Það sjónarmið hefur sést að nú horfi öðruvísi við heldur en við hina síðustu stækkun, af 
því að þá áttu í hlut þjóðir sem voru aðilar að EFTA, en svo sé ekki við þá stækkun, sem 
framundan er. Þessi röksemdafærsla fær ekki staðist. Ekki verður séð að neinn munur sé á 
því hvort fríverslun sé á grundvelli aðildar að samtökum eins og EFTA eða með 
sérstökum samningum eins og eru í gildi við umsóknarlöndin.  Í hvorutveggja tilfellinu er 
um að ræða fríverslun, sem af er tekin við aðild viðkomandi lands að ESB og 
viðskiptaröskun af þeim sökum, sem jafna á með sérstökum samningum. 
  

III.   Samantekt  
 
Um flest samstarfssvið á vettvangi EES samningsins koma fram annað hvort jákvæð eða 
hlutlaus viðhorf.  Um mörg afmörkuð svið virðist einsýnt að ekki sé tilefni til aðgerða af 
Íslands hálfu né heldur að koma á framfæri sérstökum athugasemdum vegna stækkunar 
ESB.  Þetta á við um fjölbreytileg málsvið svo sem samkeppnisreglur, neytendavernd, 
félagarétt, hugverkarétt, vísindamál, siglingar, landsamgöngur, orkumál, fjarskipta- og 
upplýsingatækni, skattamál og tollamál.  Hin jákvæðu áhrif af stækkun ESB eru líka 
augljós og viðurkennd.  Traustara starfsumhverfi í nýjum aðildarlöndum og ný tækifæri 
t.d. fyrir lítil- og meðalstór fyrirtæki.  Stækkun markaðar á sviði fjármálaþjónustu, aukið 
framboð og meiri samkeppni ætti að koma íslenskum fyrirtækjum og viðskiptamönnum 
þeirra til góða.  
 
Óvissan um niðurstöðu samninga um aðlögunartíma veldur nokkrum áhyggjum á vissum 
sviðum og kallar á að vel sé fylgst með framvindu og niðurstöðu samninganna.  Á sviði 
ríkisaðstoðar og opinberra innkaupa verður að hyggja að því að aðlögunarfrestir skekki 
ekki samkeppnisstöðu á EES svæðinu.  Skortur á upplýsingum um aðlögunarfresti gerir 
mat á stöðu Íslands torvelt á sumum sviðum og má þar sérstaklega nefna reglur um lyf og 
lækningatæki. 
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Leggja þarf áherslu á að viðeigandi gögn berist frá framkvæmdastjórn ESB, svo að 
undirbúa megi með viðeigandi hætti aðild nýju sambandsríkjanna að EES samkvæmt 128. 
grein samningsins.  Bent er á fyrri vísbendingar um stuðning EFTA/EES landa við 
uppbyggingu í nýju aðildarlöndunum og að athuga þurfi hvernig við skuli bregðast, ef 
upp kemur að nýju. 
 
Mikilvægt er að Ísland fái að fylgjast með framvindu samninganna við umsóknarlöndin 
og koma að sínum sjónarmiðum.  Á efnissviðum sem eru bæði flókin og viðkvæm er 
þetta beinlínis afar brýnt.  Þetta á við um frjálsa för fólks og réttindi þeim tengd; félagsleg 
réttindi, vinnurétt, almannatryggingar og viðurkenningu prófskírteina. Varðandi hin 
félagslegu réttindi er bent á að efla samvinnu við Norðurlönd til þess að tryggja að 
norræna velferðarkerfið verði áfram við lýði án þess að samkeppnisstaða Norðurlandanna 
hljóti skaða af. 
 
Nokkurs uggs gætir um að ýmsar stofnanir í umsóknarlöndunum séu vanbúnar til þess að 
framfylgja þeim skuldbindingum sem þau munu taka á sig.  Hér eru sérstaklega nefnd 
ákvæði varðandi frjálsa för fólks, eftirlit með heilnæmi matvæla og flugöryggi.  
Sömuleiðis þykir sýnt að umsóknarlöndin eigi langt í land í umhverfismálum. 
 
Það er álit fulltrúa landbúnaðarráðuneytis, sjávarútvegsráðuneytis og umhverfisráðuneytis 
að erfiðleikar kunni að skapast innan matvælamálaflokksins við stækkun 
Evrópusambandsins. Þrátt fyrir að reiknað sé með að þær þjóðir sem bætist í hóp 
aðildarríkja uppfylli kröfur sambandsins um heilnæmi matvæla, merkingar o.fl., er 
viðbúið að matvælaframleiðsla í flestum umsóknarríkja uppfylli ekki, eins og sakir 
standa, þær kröfur. Frjálst flæði matvæla frá þessum löndum yfir á Evrópska 
efnahagssvæðið getur að óbreyttu skapað erfiðleika, þar sem framleiðsluhættir og 
framleiðsluskilyrði eru þar með öðrum hætti. Á þetta bæði við um unnin og óunnin 
mætvæli.  Áhersla er lögð á að ítreka við ESB að frjálst flæði matvæla verði ekki leyft 
nema viðkomandi lönd séu í stakk búin að framfylgja reglum EES. 
 
Almennt er útlit fyrir að stækkun ESB muni hafa frekar jákvæð áhrif fyrir Ísland og 
íslenska atvinnustarfsemi, þó með þeirri undantekningu sem snýr að tollfrelsi fyrir vissar 
sjávarafurður og þá að svo miklu leyti sem samningar við ESB um þessar afurðir jafna 
ekki metin.  
 
Ekki verður séð að svo stöddu að stækkun ESB og þar með EES muni hafa í för með sér 
efnisleg vandkvæði fyrir Ísland, en líklegt er að stækkunin geri rekstur samningsins 
erfiðari og EFTA löndin þurfi meira á sig að leggja til þess að koma sínum sjónarmiðum á 
framfæri og hafa þann aðgang að nefndastarfi og öðrum málatilbúnaði og 
stjórnunarverkefnum, sem nauðsynlegt er til þess að tryggja hagsmuni EFTA þjóðanna og 
góðan árangur í daglegum rekstri og framþróun EES samningsins. 
 
Þetta gildir almennt, en rétt er að undirstrika að þetta á ekki síst við um samstarfsáætlanir 
af ýmsu tagi, þar sem stundum hefur gætt  ýmissra erfiðleika einkum þegar áætlanir eru 
endurnýjaðar, svo sem um vísindi og tækniþróun.  Uppi eru áform um fækkun fulltrúa í 
stjórnarnefndum í ljósi stækkunar ESB.  Er gert ráð fyrir að í stað tveggja fulltrúa nú verði 
aðeins einn frá hverju þátttökulandi. Reynsla fulltrúa Íslands í samvinnu um 
hagskýrslugerð vekur óróa þeirra um að þátttaka Íslands muni skila rýrari árangri eftir 
stækkun ESB að óbreyttu stjórnkerfi ESB og EFTA. 
 
Vakin er athygli á því að ný aðildaríki ESB eiga sjálfkrafa rétt til aðildar að Lúganó-
samningnum um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum, þ.e. um gagnkvæma 
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viðurkenningu þeirra og að þetta gefi tilefni til að nákvæmlega verði farið ofan í 
réttaröryggi í hinum nýju ríkjum. 
 
Í landbúnaðarmálum er óvissa um stefnu bandalagsins en ekki talið líklegt að stækkun 
bandalagsins hafi nein afgerandi áhrif á íslenskan landbúnað. Varað er við því að ESB 
kunni að sækjast eftir bættum markaðsaðgangi á Íslandi fyrir landbúnaðarvörur. 
 
Á hinn bóginn mun EES samningurinn veita hinum nýju aðildarlöndum réttindi og 
möguleika á Íslandi, sem þau njóta ekki nú. Þannig verður ekki séð að Ísland hafi almennt 
meiri ávinning af stækkuninni heldur en þau lönd sem í hópinn bætast og er þá enn litið 
fram hjá markaðsaðgangi fyrir sjávarafurðir. Möguleikar til samstarfs í ýmsum 
framkvæmdaáætlunum munu vaxa með tilkomu nýrrra aðildarlanda, en jafnframt mun 
samkeppnin um verkefnastuðning aukast og því óljóst hvernig útkoman úr því dæmi 
verður. 
 
Varðandi frjálsa för fólks er allt útlit fyrir að Ísland eins og önnur aðildarlönd EES verði 
að móta og framfylgja eigin stefnu á aðlögunartímanum, fimm til sjö ár, 
innan þess ramma sem markaður verður. Í þessu samhengi er rétt að minna á yfirlýsingu 
Íslands um beitingu öryggisráðstafana um frjálsa för fólks sem fylgir EES samningnum 
en þar eru gerðir fyrirvarar um að Ísland áskilji sér rétt til að grípa til ráðstafana ef 
samningurinn leiðir til alvarlegra raskana á vinnumarkaði vegna stórfelldra flutninga 
vinnuafls. Jafnframt er vakin athygli á umsögn ASÍ um þetta efni þar sem fram kemur að 
samtökin hölluðust frekar að því að styðja aðlögunarfresti. Fylgjast þarf með því hvaða 
afstöðu önnur aðildarríki EES kunna að taka. 
 
Í almannatryggingarmálum mun væntanlega verða ójafnvægi varðandi kostnað og 
réttindi. Ísland mun í þeim málum leggja meira af mörkum en hin nýju aðildarlönd. 
 
Að öllu samanlögðu verður Ísland að sækja mjög verulegar viðbætur í markaðsaðgangi 
fyrir sjávarafurðir í hinu stækkaða ESB. Mun þá alls ekki duga að bjóða sömu formúlu og 
notuð var þegar síðasta stækkun ESB átti sér stað. Svíþjóð, Finnland og Austurríki voru 
með vel þróuð og öflug hagkerfi og markað fyrir sjávarafurðir sem var fullmótaður og 
stöðugur. Hin nýju aðildarlönd hafa undanfarið og eru enn að ganga í gegnum kreppu 
aðlögunar og stefna í mikinn hagvöxt. Sá markaður sem ekki hefur verið fyrir hendi og 
skýrir lítinn útflutning til umsóknarlandanna mun aukast og eflast á komandi árum og 
verða sífellt mikilvægari. Aðildin mun væntanlega flýta fyrir þeirri þróun, en þróunin 
mundi hafa átt sér stað þótt ekki kæmi til aðildar. Endurbætur í markaðsaðgangi fyrir 
sjávarafurðir í hinu stækkaða ESB verða að taka mið af þessum vexti, en ekki vera á 
fortíðargrunni eins og við síðustu stækkun ESB. Það væri bæði ósanngjarnt og 
óviðunandi.  Utanríkisráðherra og utanríkisþjónustan hafa kappkostað að koma þessum 
sjónarmiðum Íslands á framfæri við framkvæmdastjórn ESB og ríkisstjórnir bæði 
aðildarlandanna og umsóknarlanda. 
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I.   Frjáls vöruviðskipti 
 

A)  Almennt um EES og tæknilegar viðskiptahindranir   
 
Með samningnum um EES samþykkti Ísland að samræma landsrétt sinn nánast öllum 
reglum ESB um tæknilegar viðmiðanir og tryggja þar með frjálst flæði vörunnar. Að auki 
bannar EES (og reyndar gamli fríverslunarsamningur milli Íslands og ESB) 
magntakmarkanir og ráðstafanir sem hafa sambærileg áhrif. Tollar á innflutning og 
útflutning, svo og gjöld sem hafa samsvarandi áhrif, eru bannaðir milli samningsaðila.  
 
Evrópusambandið hefur þróað kerfi til að tryggja að vörur uppfylli þær kröfur sem til 
þeirra eru gerðar, einkum hvað varðar heilsu og öryggi notenda. Mismunandi aðferði 
gilda um slíkt eftir vörutegundum og er þess í sumum tilfellum krafist að varan sé prófuð, 
skoðuð eða vottuð af óháðum aðila.  Þeir sem stunda slíkt eiga að fullnægja kröfum 
Evrópustaðla um samræmismat.  
 
Á þessu eru þó nokkrar mikilvægar undantekningar þar sem EES-samningurinn tekur ekki 
til allra vöruflokka; að auki felur hann hvorki í sér tolla-bandalag né sameiginlega 
viðskiptastefnu gagnvart þriðju ríkjum, landamæra-eftirlit er ekki með öllu afnumið og 
sameiginleg sjávarútvegs- og landbúnaðarstefna ESB gildir ekki á Evrópska 
efnahagssvæðinu. 
 
Áhrif stækkunnar 
 
Stækkun þess svæðis þar sem sameiginlegar leikreglur gilda um viðskipti og sömu kröfur 
gilda um þá vöruflokka sem EES-samningurinn tekur til veitir íslenskum viðskiptaaðilum 
aukna möguleika á hindrunarlausum viðskiptum við fleiri lönd. 
 
Eins og áður segir hefur Evrópusambandið þróað kerfi til að tryggja að vara uppfylli þær 
kröfur sem til hennar eru gerðar, einkum hvað varðar heilsu og öryggi notenda og þeir 
sem stunda prófanir, skoðanir og vottun eiga að fullnægja kröfum Evrópustaðla um 
samræmismat.  Með þessu móti á að skapa það gagnkvæma traust sem er nauðsynlegt til 
þess að prófanir og vottanir í einu landi séu viðurkenndar í öðru landi svæðisins. 
 
Það er grundvallarforsenda fyrir stækkun innri markaðarins að byggja upp skipulag í 
umsóknarríkjunum sem tryggir öryggi vara sem þaðan koma.  Aðildarríkin tilvonandi 
hafa smátt og smátt verið að leggja grunninn að uppbyggingu slíkra kerfa m.a. með 
tilstuðlan PECA (Protocol on European Conformity Assessment).  PRAQ áætlunin 
stuðlaði jafnframt að innleiðingu þessa kerfis í umsóknarríkjunum og veittu EFTA ríkin 
fjármagn í áætlunina.  Það er engu að síður mál manna að nokkuð sé í land með að tryggja 
gæði þeirra kerfa sem komið hefur verið á fót eða sem verið er að koma á fót í þessum 
ríkjum og er vöntun á faglega uppbyggðri markaðsgæslu oft nefnd í því samhengi. 
 
Með virkri markaðsgæslu ber stjórnvöldum að tryggja að einungis séu á markaði vörur 
sem uppfylla settar kröfur.  Markaðseftirlit er ekki samræmt innan EES heldur er litið 
þannig á að það sé á ábyrgð hvers ríkis að standa að því með fullnægjandi hætti.  Engu að 
síður er ýtt undir samvinnu markaðsgæsluaðila í aðildar-ríkjunum með skipulögðum 
heimsóknum þeirra sín á milli í þeim tilgangi að stuðla að bættri framkvæmd.  Tilvonandi 



 17

aðildarríki hafa ekki tekið þátt í samvinnuverkefnum af þessu tagi en hugsanlega má 
hvetja til þess að svo verði fyrr en síðar. 
 
Niðurstaða 
 
Lykilatriði í að tryggja frjálst flæði vara og koma í veg fyrir viðskiptahindranir er 
gagnkvæmt traust allra aðila. Því er mjög mikilvægt að tryggt sé að eftirlitskerfi í 
umsóknaríkjunum standi undir því trausti og að vörum verði ekki hleypt í frjálst flæði 
nema þær uppfylli kröfur sem neytendur gera til þeirra.  
 

B) Lyf og lækningatæki  
 
Álit heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis 
 
Almennt 
 
Um lyf og lækningatæki gilda ESB-reglugerðir og -tilskipanir sem hafa verið teknar inn í 
EES-samninginn.  Ísland tekur þátt í vinnuhópum ESB þar sem fjallað er um þessa 
málaflokka og auðveldar það samstarfið og framkvæmdina.  Reglurnar eru mjög 
nákvæmar og flóknar og kveða m.a. á um þær lágmarkskröfur sem gera skal til löggjafar 
aðildarríkjanna um lyf og lækningatæki, öryggi lækningatækja o.s.frv. 
 
Ekki liggja fyrir nægjanlegar upplýsingar um það hvenær umsóknarríkin muni að taka 
upp ESB-reglur um lyf og lækningatæki og hvaða vandkvæði eru því tengd.  Reglur ESB  
 
Niðurstaða 
 
Þar sem ekki liggja fyrir nægilegar upplýsingar um hvenær umsóknarríkin ætli að taka 
upp ESB-reglur um lyf og lækningatæki er erfitt að meta stöðu Íslands.  Íslensk 
lyfjalöggjöf hefur á undanförnum árum verið að taka breytingum m.a. vegna aðildar að 
EES.  Hér á landi hafa ekki verið sérstök lög um lækningatæki og hefur það valdið 
vandkvæðum við framkvæmd EES-samningsins og annarra samninga á þessu sviði sem 
Ísland er aðili að.  Til að uppfylla skyldur Íslands samkvæmt samningunum hefur 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um 
lækningatæki.  Frumvarpið varð að lögum á vorþingi 2001. 
 
 

C) Matvæli 
 
Ísland hefur sérstöðu í EES hvað varðar matvæli vegna undaþágu frá EB reglum um 
óunnar landbúnaðafurðir. Því hefur verið hægt að hafa séríslenskar reglur um t.a.m. 
innflutning kjöts og kjötvara.   Hvað varðar fisk og sjávarafurðir, er Ísland hluti af innri 
markaðarins EES og fylgir því reglum EB um framleiðslu, eftirlit og markaðsetningu 
slíkra vara. Það sama gildir um unnin matvæli, þar sem Ísland fer eftir EB reglum hvað  
 
varðar framleiðslu og  merkingar og getur ekki stöðvað eða haft sérstakt eftirlit með 
innflutningi slíkra vara nema tilkynnt sé sérstaklega til eftirlits stofnunar EFTA og gerð 
grein fyrir þörf slíkra úrræða.  
 
Álit landbúnaðar-, sjávarútvegs- og umhverfisráðuneytis 
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Á fundum utanríkisráðuneytisins með hlutaðeigandi ráðuneytum um áhrif stækkunar 
ESB á EES-samninginn hafa fulltrúar landbúnaðarráðuneytis, sjávarútvegsráðuneytis 
og umhverfisráðuneytis bent á að erfiðleikar kunni að skapast innan 
matvælamálaflokksins verði af þeirri stækkun Evrópusambandsins sem kynnt hefur 
verið. Þrátt fyrir að reiknað sé með að þær þjóðir sem bætist í hóp aðildarríkja uppfylli 
kröfur sambandsins um heilnæmi matvæla, merkingar o.fl., er viðbúið að 
matvælaframleiðsla í flestum umsóknarríkja uppfylli ekki, eins og sakir standa, þær 
kröfur.  
 
Frjálst flæði matvæla frá þessum löndum yfir á Evrópska efnahagssvæðið getur að 
óbreyttu skapað erfiðleika, þar sem framleiðsluhættir og framleiðsluskilyrði eru þar 
með öðrum hætti. Á þetta bæði við um unnin og óunnin mætvæli. 
 
Niðurstaða 
 
Mikilvægt er að ítreka við ESB að frjálst flæði matvæla skuli ekki leyft nema viðkomandi 
lönd séu í stakk búin til að framfylgja reglu EES. 
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II.    Frjáls för fólks 
 

A)   Almennt um frjálsa för fólks  
 
Álit dómsmálaráðuneytis 
 
Ráðuneytið fer með yfirstjórn mála er varða dvalarleyfi útlendinga hér á landi og er 
afgreiðsla þeirra hjá Útlendingaeftirlitinu.   Veiting dvalarleyfa til útlendinga er m.a. háð 
atvinnuleyfum en sá málaflokkur heyrir undir félagsmálaráðuneytið og lýtur afgreiðslu 
Vinnumálastofnunar en ágæt samvinna er á milli ráðuneytanna og stofnananna.   Ljóst er 
að réttarstaða ríkisborgara frá þeim ríkjum sem nú sækja um aðild að ESB mun breytast 
hvað varðar atvinnu- og dvalarleyfi hér á landi, þar eð þeir fá nú réttindi til dvalar- og 
atvinnuleyfis að fullnægðum settum skilyrðum í EES-samningnum.  Einkum myndi þetta 
eiga við um Pólverja, sem eru fjölmennur hópur meðal þeirra útlendinga sem í dag stunda 
hér atvinnu.   Ráðuneytið sér ekki ástæðu til neinna sérstakra viðbragða  í þessu 
sambandi, en hinar almennu reglur EES-samningsins um frjálsa för launþega og sjálfstætt 
starfandi einstaklinga hafa að geyma vissa varnagla að því er varðar dvöl fólks frá öðrum 
EES-ríkjum hérlendis, sem beita mætti ef tilefni þykir til. 
 
Álit félagsmálaráðuneytis 
 
Bein áhrif: 
 
Bein áhrif stækkunar geta í aðalatriðum orðið á tvo vegu: 
 
1. Stækkunin eykur möguleika Íslendinga á atvinnu erlendis og sömuleiðis eiga íslensk 

fyrirtæki aukna möguleika á að hefja starfsemi erlendis, sem hugsanlega skapar ný 
störf fyrir Íslendinga. 

2. Þegnar hinna nýju aðildarlanda þurfa ekki lengur að sækja um atvinnu- og dvalarleyfi 
á Íslandi, sem hugsanlega mun leiða til þess að fleiri frá þessum löndum muni koma 
til starfa hér á landi.  

 
Um 1: 
 
Til þess að stækkun ESB hafi raunverulega þau áhrif að stækka atvinnusvæði EES 
ríkjanna hefur verið bent á að ákveðinna aðgerða er þörf í flestum hinna nýju aðildarríkja. 
Víða skortir verulega á að fólk á vinnumarkaði búi þar við lágmarksréttindi og vernd ESB 
réttar. Það liggur fyrir að aðilar vinnumarkaðarins eru ekki í stakk búnir til að sinna því 
hlutverki sem þeir gera í flestum aðildarríkjum ESB og hefur það m.a. torveldað 
innleiðingu ESB réttar í landsrétt þessara ríkja. 
 
Þá þarf að þjálfa starfsfólk vinnumiðlana í þessum löndum til þess að aðstoða útlendinga 
við starfsleit, treysta þarf jafnréttislöggjöf og draga úr kynjamismunun og þarf að koma á 
skilvirku kerfi til viðurkenningar á erlendum prófskírteinum. Einnig eru 
almannatryggingakerfi flestra ríkjanna ófullkomnari og með allt öðrum hætti en hér á 
landi og því verður naumast hægt að ræða um gagnkvæmi í því sambandi. Í 
félagsmálaráðuneytinu er sérstaklega litið til þess hluta almannatryggingareglugerðarinnar 
sem þar heyrir undir og varðar atvinnuleysistryggingar, fæðingar- og foreldraorlof. Um 
almannatryggingamál vísast að öðru leyti til umsagnar heilbrigðis- og 
tryggingaráðuneytisins. 
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Enn eru 2-3 ár til stefnu og er gert ráð fyrir verulegum úrbótum í þessum löndum áður en 
aðild verður að veruleika. Telur ráðuneytið að mikilvægt sé að vel sé fylgst með 
framvindu þessara mála í löndunum en telur að svo komnu ekki að þörf sé á sérstökum 
aðgerðum eða fyrirvara af Íslands hálfu vegna þessa. 
 
Um 2: 
 
Helsta breytingin á innanlandsmarkaði verður sú að þegnar hinna nýju aðildarríkja munu 
ekki þurfa að sækja um atvinnu- og dvalarleyfi til að hefja störf hér á landi, þar sem þeir 
munu eftirleiðis falla undir ákvæði EES samningsins um frjálsa för launafólks. 
 
Breytingin mun einnig leiða til þess að ríkisborgarar þessara ríkja munu eiga rétt á að 
koma hingað í atvinnuleit í þrjá mánuði á atvinnuleysisbótum. Reglugerð 1408/71/EB um 
rétt til almannatryggingar gerir ráð fyrir því að gistiríkið, í þessu tilviki Ísland, greiði 
atvinnuleysisbæturnar en geti endurkrafið upprunaríkið um þessar greiðslur. 
 
Á síðustu 7 árum hafa alls 329 einstaklingar komið hingað til lands með 
atvinnuleysisbótarétt frá öðrum EES-ríkjum. Meirihluti þessara einstaklinga eru raunar 
íslenskir ríkisborgarar sem hafa áunnið sér bótarétt erlendis. Á sama tímabili hafa alls 830 
Íslendingar haldið í atvinnuleit til annarra EES-landa á atvinnuleysisbótum í allt að þrjá 
mánuði. Árið 2000 var heildarfjöldi þeirra sem hingað komu í atvinnuleit og nýttu sér 
bótarétt aðeins 48 einstaklingar og sér ráðuneytið ekki fram á sérstök vandamál hvað þetta 
varðar. Í þessu sambandi er þó rétt að minna á þá endurskoðun sem nú fer fram á 
reglugerðum um frjálsa för fólks og gæti leitt til frekari opnunar m.a. varðandi þriðja 
lands íbúa. Ef til vill er hér tilefni til að fara yfir ýmsa löggjöf varðandi rétt sem til 
stofnast með lögheimili og kanna hvort rétt væri að hann fylgdi fremur ríkisfangi. 
 
Óbein áhrif: 
 
Tilskipanir ESB á sviði vinnuréttar og vinnuverndar hafa oft verið markaðar af 
málamiðlunum þar sem komið hefur til þess að sæst hefur verið á ákveðnar 
lágmarkskröfur sem öll aðildarríkin verða að uppfylla. Þeim aðildarríkjum sem hafa þegar 
sett hærri kröfur í sinni löggjöf er engu að síður heimilt að halda þeim í gildi. Bent hefur 
verið á að þetta fyrirkomulag geti orðið til þess að skekkja samkeppnisstöðu einstakra 
aðildarríkja þar sem félagsleg réttindi starfsmanna njóta mikillar verndar, ekki síst 
Norðurlandanna. Við fjölgun aðildarríkjanna munu valdahlutföll breytast nokkuð í ráðinu. 
Ekki er ráðuneytinu þó kunnugt um að fram hafi farið úttekt á því hvaða áhrif sú breyting 
kann að hafa á vinnulöggjöf og félagsmálastefnu ESB. 
  
Niðurstaða  
 
Í yfirlýsingu Íslands um beitingu öryggisráðstafana um frjálsa för fólks sem fylgir EES 
samningnum eru gerðir fyrirvarar um að Ísland áskilji sér rétt til að grípa til ráðstafana ef 
samningurinn leiðir til alvarlegra raskana á vinnumarkaði vegna stórfelldra flutninga 
vinnuafls. Þá yfirlýsingu er rétt að árétta. Að svo stöddu telur ráðuneytið ekki unnt að taka 
afstöðu til hvort krefjast skuli sérstaks aðlögunartíma af Íslands hálfu hvað varðar frjálsa 
för fólks. Ráðuneytinu hefur borist umsögn ASÍ þar sem fram kemur að samtökin 
hölluðust frekar að því að styðja aðlögunarfresti. Telur ráðuneytið mikilvægt að fylgjast 
með því hvaða fyrirvara önnur aðildarríki EES kunna að setja. 
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Ráðuneytið telur afar mikilvægt að tryggt verði eftir megni að staða Íslands í 
ákvarðanaferli ESB á sviði vinnuréttar og félagslegra réttinda veikist ekki við fjölgun 
aðildarríkja. Þá telur ráðuneytið nauðsynlegt að efla samvinnu Norðurlandanna innan EES 
með það að markmiði að tryggja að norræna velferðarkerfið verði áfram við lýði, án þess 
að samkeppnisstaða Norðurlandanna hljóti skaða af.  
 

B) Gagnkvæm viðurkenning á menntun og prófskírteinum  
 
Álit menntamálaráðuneytis 
 
Almennt 
 
Gagnkvæm viðurkenning á menntun og prófskírteinum er veigamikill þáttur í því að 
auðvelda för fólks milli landa.  Evrópusambandið hefur gefið út fjölmargar tilskipanir um 
þetta efni og á allra síðustu árum hefur verið unnið að því að einfalda upphaflegt kerfi 
tilskipana. Ísland hefur fellt viðkomandi tilskipanir að íslensku lagakerfi og íslenskir 
ríkisborgarar geta því nýtt sér ákvæði þessara tilskipana ef og þegar þeir leita eftir störfum 
í öðrum löndum innan Evrópska efnahagssvæðisins. Ríkisborgarar ríkja innan svæðisins 
njóta einnig sömu kosta ef þeir leita eftir því að starfa hér á landi. 
 
Breyting við stækkun ESB 
 
Almennt séð þá er stækkun svæðisins jákvæð í því tilliti sem hér er fjallað um;  
markmiðið með ákvæðum um frjálsa för fólks milli landa nær til fleiri og þannig eiga t. d. 
íslenskir ríkisborgarar fleiri kosta völ ef þeir kjósa að leita sér atvinnu erlendis. Á hinn 
bóginn má vænta þess að fleiri komi til með að leita eftir viðurkenningu á menntun og 
prófskírteinum hér á landi. 
 
Niðurstaða 
 
Það hefur verið nokkuð um það að ríkisborgarar frá þeim löndum sem nú leita eftir 
inngöngu í Evrópusambandið hafi leitað eftir því að fá menntun sína og prófskírteini 
viðurkennd hér á landi.  Í þessu sambandi hefur oft reynst vandkvæðum bundið að fá 
upplýsingar um námsferil umsækjanda og inntak þess náms sem hann hefur lagt stund á.  
Ef þau ríki sem hér um ræðir fá inngöngu í Evrópusambandið ætti það að leysa þennan 
vanda t.d. gagnvart ýmsum heilbrigðisstéttum vegna þess að um sumar þeirra gilda 
sérstakar tilskipanir þar sem nákvæmlega er tíundað hvaða menntunarkröfur viðkomandi 
þarf að uppfylla og ríkin undirgangast þessar kröfur ef þau fá aðild að sambandinu.  Hins 
vegar falla langfelst störf undir almennar tilskipanir um gagnkvæma viðurkenningu á 
menntun og prófskírteinum og í þeim tilvikum er óhjákvæmilegt að afla greinargóðra 
upplýsinga um námsferil umsækjenda. Vandinn varðandi öflun upplýsinga verður því 
óbreyttur á þessu sviði. 
 
Þrátt fyrir þetta verður ekki séð að grípa þurfi til sérstakra aðgerða hér á landi á þessu 
sviði vegna stækkunar bandalagsins. 

C) Almannatryggingar og gagnkvæm viðurkenning prófskírteina heilbrigðisstétta: 
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Álit heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis 
 
Almennt. 
 
Í EES-samningnum eru ákvæði, 29. og 30. gr., sem fjalla um almannatryggingar og 
gagnkvæma viðurkenningu prófskírteina.  Eru þetta atriði sem skipta máli við frjálsa för 
fólks milli aðildarríkja samningsins.  Ísland hefur skuldbundið sig til að taka upp í EES-
samninginn reglur sem gilda um almannatryggingar og gagnkvæma viðurkenningu 
prófskírteina heilbrigðisstétta í þeim tilgangi að auðvelda frjálsa för fólks í atvinnuskyni.  
Almannatryggingareglurnar ná þó ekki eingöngu til fólks í vinnu þar sem þær hafa verið 
víkkaðar út til aðstandenda launþega og sjálfstætt starfandi fólks og til námsmanna.  
 
Breyting við stækkun ESB. 
 
Almennt séð þá er stækkun ESB-svæðisins með tilliti til almannatrygginga og 
gagnkvæmrar viðurkenningar á prófskírteinum jákvæð þar sem hún gildir jafnt fyrir 
Íslendinga sem ríkisborgara umsóknarríkjanna. Kostirnir við að gera samninga á þessu 
sviði eru að auðvelda fólki að fara milli ríkjanna til vinnu eða náms. Gilda þá ákveðnar 
reglur um það hvernig prófskírteini eru metin og um réttindi úr almannatryggingakerfum. 
Er þá komið á sambandi milli stjórnvalda og stofnana sem auðveldar alla framkvæmd.  
Einnig er þá tryggt að fólk missi ekki réttindi sín í almannatryggingakerfum við flutning 
milli ríkjanna og ákveðnar reglur gilda um lagaskil, endurkröfur o.s.frv.  
 
Erfitt hefur verið að fá upplýsingar um viðræður ESB við umsóknarríkin á þessum 
sviðum. Hefur það í för með sér að erfitt er að meta stöðu Íslands þegar til stækkunar ESB 
kemur. Komið hefur fram að samningar standa yfir um 5-7 ára aðlögun vegna frjálsrar 
farar fólks en ekki liggur fyrir á hvaða forsendum. Slíkar upplýsingar geta skipt máli við 
mat Íslands á stöðu mála. 
 
Niðurstaða 
 
Nýju aðildarríkin virðast hafa lýst því yfir að þau vilji taka að fullu þátt í samvinnu á sviði 
almannatrygginga á grundvelli ESB-reglugerða 1408/71 og 574/72 um 
almannatryggingar. Í samræmi við það þurfa ríkin að breyta löggjöf sinni um 
almannatryggingar til að tryggja grundvallarreglur ESB-reglugerðanna (jafnræðisreglu, 
útflutningsreglu, samlagningarreglu o.s.frv.). Einnig er undirbúningur hafinn að þátttöku í 
öðru samstarfi á sviði almannatrygginga.  Ísland tekur þátt í framkvæmdaráði ESB um 
almannatryggingar og eiga viðræður við umsóknarríkin að fara fram í ráðinu sem ætti að 
tryggja að Ísland taki þátt í undirbúningi aðildar á því sviði. Mikilvægt er að Ísland fái að 
fylgjast með undirbúningsvinnunni þar sem ljóst er að framkvæmd mun verða mjög 
vandasöm. Löggjöf  umsóknarríkjanna er nokkuð víðtæk með tilliti til bóta en bætur eru 
mjög lágar og þjónusta minni en þekkist hér á landi.   
 
Umsóknarríkin horfa mjög til þess að gerðir séu tvíhliða samningar þar sem kveðið er á 
um hvernig endurkröfum í sjúkratryggingum skuli háttað og jafnvel fallið frá 
endurkröfum. Má benda á að í almannatryggingum væri Ísland ekki að semja um réttindi 
sem eru sambærileg og er reiknað með að útgjöld yrðu meiri af hálfu Íslands en 
umsóknarríkjanna.   
 
Svo virðist sem umsóknarríkin séu að breyta lögum á þessu sviði til að koma til móts við 
reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins (ESB). Eru aðildarríki ESB og 
framkvæmdastjórnin að aðstoða við samningu löggjafarinnar og hefur umsóknarríkjunum 
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verið sett ákveðið tímaplan en ljóst er að um geysilega mikla og tímafreka vinnu er að 
ræða. Lagabreytingar á þessu sviði eru nauðsynlegur undirbúningur fyrir samstarf en 
síðan er eftir að hrinda breytingunum í framkvæmd.  T.d. þarf að breyta menntun 
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í Póllandi þar sem hún uppfyllir ekki lágmarkskröfur 
ESB-tilskipana og er reiknað með að breytingarnar komi til framkvæmda í Póllandi árið 
2002. Ekki liggja fyrir upplýsingar um aðrar stéttir og önnur umsóknarríki. 
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III.   Fjármálaþjónusta og frjálsir fjármagnsflutningar 
 
Álit iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 
 
Almennt 
 
Fjármálaþjónusta er veigamikill þáttur í efnahagsstarfsemi EES-ríkja. Um hana gilda 
ákvæði 36. og 37. gr. EES-samningsins um þjónustu og IX. viðauki þar sem nánar er 
fjallað um fjármálaþjónustu. Um er að ræða starfsemi vátryggingafélaga, lánastofnana, 
verðbréfasjóða, verðbréfafyrirtækja og kauphalla. Um þessa starfsemi gilda þrjár 
meginreglur:  
 

a. Fjármálafyrirtæki, sem fengið hefur starfsleyfi í einu af aðildarríkjunum, getur á 
grundvelli þess opnað útibú í sérhverju hinna ríkjanna án þess að þurfa til þess 
sérstakt leyfi stjórnvalda þar eða boðið fram þjónustu sína þar án þess að opna 
útibú. Þetta þýðir t.d. að íslenskur banki getur opnað útibú í Lúxemborg eða boðið 
þar fram þjónustu án þess að þurfa til þess leyfi þarlendra yfirvalda.  

b. Eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækis í sérhverju aðildarríkjanna skal vera í 
höndum eftirlitsaðila í heimaríki stofnunarinnar. Þetta þýðir að starfsemi 
lúxemborgsks banka hér á landi yrði undir eftirliti þarlendra yfirvalda en í 
samvinnu við Fjármálaeftirlitið. Á sama hátt hefði Fjármálaeftirlitið eftirlit með 
starfsemi útibús íslensks banka í Lúxemborg.  

c. Samræma skal reglur um starfsemi fjármálafyrirtækja þannig að starfsskilyrði 
þeirra verði svipuð hvar sem er innan EES.  

 
Á árinu 1999 gaf ESB út Verkefnaáætlun um fjármagnsmarkaðinn (e. Action Plan for 
Financial Services). Verkefnaáætlunin er mjög umfangsmikil og nær til ársins 2005. Gert 
er ráð fyrir að um 50 gerðir á sviði fjármálaþjónustu verði settar fram til 2005 í því skyni 
að koma á skilvirkum innri markaði á þessu sviði.   
 
Breyting við stækkun ESB 
 
Með stækkun ESB gefst kostur á auknu samstarfi milli aðila á Íslandi og í nýjum 
aðildarríkjum. Innri markaðurinn, þar sem samræmdar reglur gilda um starfsemina, 
stækkar sem kemur íslenskum fjármálafyrirtækjum og viðskiptavinum þeirra til góða. 
Stækkun innri markaðarins ætti, að öðru óbreyttu, að leiða til aukins framboð 
fjármálaþjónustu og meiri samkeppni. Ekki er sjáanlegt að sérstök vandkvæði fylgi 
fjölgun aðildarríkja ESB.  
 
Íslensk fjármálafyrirtæki eru ekki í miklum viðskiptum við fjármálafyrirtæki þeirra landa 
sem nú eru í aðildarviðræðum við ESB. Þó skal þess getið að Íslandsbanki-FBA hf. hefur 
greint frá fyrirhuguðum kaupum sínum á 56,2% hlut í stórum lettneskum banka, Rietumu 
Banka.  
 
Stækkun ESB getur kallað á aukin umsvif Fjármálaeftirlitsins vegna nánari tengsla við 
eftirlitsaðila nýrra aðildarríkja.  
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Niðurstaða 
 
Af hálfu viðskiptaráðuneytisins verður á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga eigi séð að 
stækkun ESB leiði til þess að af Íslands hálfu þurfi að gera sérstakar athugasemdir 
gagnvart ESB varðandi þetta svið.  
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IV.  Samkeppnisreglur  

A) Almennt   
 
Álit iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 
 
Eigi verður séð að stækkun ESB leiði til þess að af Íslands hálfu þurfi að gera sérstakar 
athugasemdir varðandi þetta svið. 
 

B) Ríkisaðstoð  
 
Álit fjármálaráðuneytis 
 
Almennt 
 
Meginreglan um ríkisaðstoð er í 87. gr. Rómarsamningsins en sambærilegt ákvæði er í 61. 
gr. EES. Samkvæmt ákvæðinu eru bannaðir styrkir af opinberu fé sem áhrif geta haft á 
viðskipti milli aðildarríkjanna með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu 
ákveðinna vara. Undir styrkjahugtakið geta fallið bein fjárframlög og óbein, svo sem 
niðurgreidd lán, ríkisábyrgðir og skattaívilnanir. Frá þessu almenna banni eru undanþágur 
sem tilgreindar eru í 2. og 3. mgr. greinarinnar. Þannig getur aðstoð af félagslegum toga 
og aðstoð sem veitt er til að bæta tjón af völdum náttúruhamfara og ýmiss konar aðstoð til 
að greiða fyrir þróun ákveðinna svæða og greina efnahagslífsins samrýmst bæði EES-
samningnum og Rómarsamningnum 
 
Stækkun ESB - framkomin viðhorf 
 
Í tengslum við stækkunarferli ESB hefur verið rætt um aðkomu hinna nýju aðildarríkja 
(Möltu, Slóveníu, Tékklands, Eistlands, Póllands, Ungverjalands og Kýpurs) að reglum 
Rómarsamningsins um ríkisaðstoð (og reglum um opinber innkaup). Samkvæmt 
framkomnum upplýsingum liggur fyrir að Ungverjaland, Pólland, Tékkland og Slóvenía 
hafa óskað eftir aðlögunarfrestum ("transitional periods") á sviði samkeppnismála. Ekki 
hefur verið tekin afstaða til þess innan ESB hvort veita eigi þessum ríkjum 
aðlögunarfresti. Samkvæmt skýrslu framkvæmdastjórnarinnar1 frá nóvember 2000 miða 
stækkunarviðræðurnar að því að tekin verði afstaða til þessara mála (þ.e. "competition 
policy") á síðari hluta árs 2001, þ.á.m. afgreiðsla beiðna um aðlögunarfresti. 
 
Ofangreind ríki hafa verið að vinna að því að aðlaga löggjöf sína að ríkisstyrkjareglum 
ESB. Sem dæmi má þess geta að í júní 2000 samþykkti pólska þingið lög um ríkisaðstoð 
sem byggja á grundvallarreglum ESB um ríkisaðstoð ("EC State aid acquis"). Þess er þó 
getið í áðurnefndri skýrslu framkvæmdastjórnarinnar að með þessum lögum hafi Pólland 
ekki enn að fullu aðlagað löggjöf sína að ESB reglunum um ríkisaðstoð og er m.a. bent á 
varðandi aðstoð til bágstaddra landsvæða að byggðarkort vanti ("regional aid map"). 
Hafa verður í huga að efnahagssástand á tilteknum svæðum í þessum nýju aðildarríkjum 
kann að vera það slæmt að þau falli undir a-lið 3. mgr. 87. gr. Rs. (sbr. 61. gr. EES-
samningsins) og mætti því veita þeim (ríkulega) byggðarstyrki. 
 

                                                 
1 Enlargement Strategy Paper: Regular Reports from the Commission on Progress towards Accession by 
each of the candidate countries. November 8, 2000. 
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Niðurstaða 
 
Í gildi eru fríverslunarsamningar milli ríkja EFTA og Póllands, Ungverjalands, 
Tékklands, Slóveníu og Eistlands. Í þessum fríverslunarsamningum er m.a. kveðið á um 
samkeppni og ríkisaðstoð (sjá 18. og 19. gr. fríverslunarsamnings milli Íslands og 
Póllands). Í 19. gr. segir orðrétt: 
 
"Ríkisaðstoð, sem raskar eða raskað gæti samkeppni með því að veita einstökum 
fyrirtækjum eða einstakri framleiðslugrein forréttindi, samræmist ekki framkvæmd 
samningsins að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli EFTA-ríkjanna og Póllands. 
Í XIII. viðauka er nánari útfærsla á þessu ákvæði. Viðaukinn endurspeglar 
túlkunarákvæðin sem eru í gildi meðal EFTA-ríkjanna og útfærir nánar 13. gr. EFTA-
samningsins." 
 
Ljóst er að helsta áhyggjuefni Íslands, á sviði ríkisaðstoðar, vegna stækkunar ESB eru 
umræddir aðlögunarfrestir. Þeir kunna að skekkja samkeppnisstöðuna á EES svæðinu ef 
svo fer að hin nýju aðildarríki verða fullgildir aðilar að EES samningnum en tímabundið 
undanþegin reglum samningsins um ríkisaðstoð. Enn fremur er ljóst að væntanlega munu 
einhver landssvæði innan þessara nýju aðildarríkja eiga rétt á byggðastyrkjum skv. 87. gr. 
Rs. (sbr. 61. gr. EES-samningsins). 
 
Ísland leggur áherslu á mikilvægi þess að aðlögunarfrestirnir leiði ekki til þess að jafnræði 
á samkeppnissviði innan EES verði skert. Hafa ber í huga að hér er þó almennt ekki um 
séríslenska hagsmuni að ræða heldur er þetta sameiginlegt áhyggjuefni allra aðildarríkja 
að EES samningnum. Með hliðsjón af því, og áðurgreindum fríverslunarsamningum, er 
e.t.v. ólíklegt að nýju aðildarríkin hafi eins frjálsar hendur til að veita ríkisstyrki og gefið 
hefur verið í skyn. Úr skýrslu framkvæmdastjórnarinnar frá nóvember 2000 má lesa að 
grannt verði fylgst með því að samkeppnisstaða innan ESB bíði ekki hnekki þrátt fyrir að 
aðlögunarfrestir verði veittir. Hefur það síðan bein áhrif á EES þar sem að samkeppnis- 
og ríkisstyrkjareglur EES-samningsins eru að mestu efnislega samhljóða samsvarandi 
reglum ESB. 
 
Ekki er fyrirséð að grípa þurfi til neinna sérstakra aðgerða hér á landi á þessu 
samstarfsviði við stækkun ESB. Verði ríkjunum veittir aðlögunarfrestir verður fylgst með 
framkvæmd þeirra. 

C) Opinber innkaup 
 
Almennt 
 
Ákvæði EES-samningsins um opinber innkaup er að finna í 1. mgr. 65. gr. EES-
samningsins og í XVI. viðauka hans. Gilda ákvæðin nema annað sé tekið fram um allar 
framleiðsluvörur og þjónustu. Þau eru því ekki bundin við upprunavörur á EES-svæðinu, 
sbr. 3. mgr. 8. gr. EES-samningsins. Réttarsviðið markast af 6 gerðum ESB sem felldar 
hafa verið í íslenskan rétt. Gerðir þessar snúa annars vegar að opinberum stjórnvöldum og 
hins vegar að opinberum rekstrarfélögum eða veitustofnunum ("utilities"). Gerðir EES-
samningsins um opinber innkaup ná til opinberra verksamninga og samninga um kaup á 
vörum og þjónustu. 
Íslendingar gerðust nýlega aðilar að samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um 
opinber innkaup (Government Procurement Agreement). Í dag eru 27 ríki aðilar að 
þessum samningi. Eistland er í samningaviðræðum um aðild að GPA samningnum en 
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Slóvenía, Tékkland og Pólland eru áheyrnarfulltrúar að GPA nefndinni (Committee on 
Government Procurement) sem sér um framkvæmd samningsins. 
 
Breytingar við stækkun ESB 
 
Við stækkun ESB ná ákvæði EES-samningsins um opinber innkaup til fleiri ríkja. Segja 
má því að útboðssvæðið stækki og skylt verður að auglýsa þau innkaup sem útboðsskyld 
eru, skv. EES-samningnum, á stærra svæði en áður. Jafnframt gefst Íslendingum kostur á 
að taka þátt í útboðum sem nýju aðildarríkin bjóða út á EES. Sams konar athugasemdir 
eiga við hér varðandi aðlögunarfresti og getið var um í kaflanum um ríkisaðstoð. Ef 
þessum ríkjum verður veittur aðlögunarfrestur og þau tímabundið undanþegin reglum 
ESB um opinber innkaup er ljóst að viss hætta er á að samkeppnisstaða ríkja á EES 
svæðinu verði ójöfn. Á sama hátt og reglurnar um ríkisaðstoð eru reglurnar um opinber 
innkaup mikilvægur hluti af jafnræði á samkeppnissviði ESB og EES. 
 
Niðurstaða 
 
Í gildi eru fríverslunarsamningar milli ríkja EFTA og Póllands, Ungverjalands, 
Tékklands, Slóveníu og Eistlands. Í þessum fríverslunarsamningum er opnað fyrir þáttöku 
fyrirtækja frá öllum samningsaðilum í tilboðsgerð við opinber innkaup (sjá 17. gr. 
fríverslunarsamnings milli Íslands og Póllands). Fríverslunarsamningarnir ganga því út á 
að ríkin eigi rétt á aðgangi að mörkuðum vegna innkaupa ríkisins á vörum á 
jafnréttisgrundvelli. 
 
Við stækkun ESB opnast nýir möguleikar fyrir íslensk fyrirtæki til að bjóða í verk í nýju 
aðildarríkjunum með stuðning í reglum EES-samningsins um opinber innkaup. Með 
hliðsjón af þessum auknu markaðstækifærum verður því í heild að telja að um jákvæða 
þróun sé að ræða fyrir íslensk fyrirtæki. Samt sem áður er ástæða til að leggja áherslu á 
mikilvægi þess að aðlögunarfrestir leiði ekki til þess að jafnræði á samkeppnissviði innan 
EES skerðist. Varðandi aðlögunarfrestina ber að hafa í huga að hér er þó ekki um 
séríslenska hagsmuni að ræða heldur er þetta sameiginlegt áhyggjuefni allra aðildarríkja 
að EES samningnum (þó í mismiklu mæli sé). Með hliðsjón af því, og áðurgreindum 
fríverslunarsamningum, er e.t.v. ólíklegt að nýju aðildarríkin hafi eins frjálsar hendur til 
að misbeita, tímabundið, reglunum um opinber innkaup og gefið hefur verið í skyn. Úr 
skýrslu framkvæmdastjórnarinnar frá nóvember 2000 má lesa að grannt verði fylgst með 
því að samkeppnisstaða innan ESB bíði ekki hnekki þrátt fyrir að aðlögunarfrestir verði 
veittir. Hefur það síðan bein áhrif á EES þar sem að samkeppnisreglur EES-samningsins 
eru að mestu efnislega samhljóða samsvarandi reglum ESB. 
 
Ekki er fyrirséð að grípa þurfi til neinna sérstakra aðgerða hér á landi á þessu 
samstarfsviði við stækkun ESB. Verði ríkjunum veittir aðlögunarfrestir verður fylgst með 
framkvæmd þeirra. 
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V.   Hugverkaréttur  
 

A. Almennt 
 
Álit menntamálaráðuneytis 
 
Með aðild Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, EES, skuldbundu 
stjórnvöld sig til að aðlaga löggjöf  landsins að hinu almenna verndarstigi hugverka innan 
ESB.Vísast um þetta efni til 65. gr. samningsins sbr. viðauka XVII, bókun 28.  Í bókun 28 
1.gr. 3.tl. segir: "... munu EFTA ríkin samkvæmt beiðni og að höfðu samráði við 
samningsaðila aðlaga löggjöf sína um hugverk til þess að ná að minnsta kosti því almenna 
stigi í verndun hugverka sem er í Evrópubandalanginu við undirritun þessa samnings."   
 
Allt frá árinu 1984 hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sýnt mikinn áhuga á 
samræmingu hugverkalöggjafar innan markaðssvæðisins og hafa þegar verið samþykktar 
fimm tilskipanir  á þessu sviði: 
1. Tilskipun ráðsins 91/250/EBE frá 14. maí 1991 um lögvernd fyrir tölvuforrit  
2. Tilskipun ráðsins 93/83/EBE frá 27. september 1993 um samræmingu á tilteknum 
reglum varðandi höfundarétt og réttindi tengdum höfundadrétti vegna útsendingar um 
gervihnött og endurvarps um kapal.   
3. Tilskipun ráðsins 21/100/EBE frá 19. nóvember 1992 um leigu og útlánarétt og 
hliðstæð réttindi tengd höfundarétti. 
4. Tilskipun ráðsins 93/98/EBE  frá 29. október 1993 um samræmingu reglna um 
verndartíma höfundaréttinda og hliðstæðra réttinda sem tengjast höfundarétti.  
5.  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/9 um lögverndun gagnagrunna.  
 
Hefur efni þessarra tilskipana verið tekið upp í íslenskan rétt.  
 
Niðurstaða  
  
Ekki fyrirjáanlegt að stækkun hafi nein áhrif á hagsmuni Íslands á þessu sviði.  
 

B)   Hugverkaréttur á sviði iðnaðar 
 
Álit iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 
 
Almennt 
 
Í bókun 28 við EES-samninginn er m.a. kveðið á um þá alþjóðasamninga á sviði 
hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sem Ísland skal gerast aðili að. 
 
Breyting við stækkun ESB  
 
Hugverkaréttur á sviði iðnaðar tekur m.a. til einkaleyfaréttar, vörumerkjaréttar og 
hönnunarréttar. Ísland er aðili að alþjóðlegum samningum á þessu sviði í samræmi við 
bókun 28. Hugsanlegt er að Ísland gerist aðili að Evrópusáttmálanum um einkaleyfi 
(EPC)  en kanna þarf það mál m.a. með tilliti til einkaleyfa á sviði líftækni og framsals 
tiltekinna valdheimilda. Einnig er hugsanlegt að í nánustu framtíð verði sett hér á landi 
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lög um smáeinkaleyfi. Ekki verður séð stækkun ESB hafi áhrif á þessa þætti til hins verra, 
fremur til hins betra. 
 
Niðurstaða 
 
Eigi verður séð að stækkun ESB leiði til þess að af Íslands hálfu þurfi að gera sérstakar 
athugasemdir varðandi þetta svið.
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VI.   Félags- og vinnumál 
 

A. Almennt.  
 
Sjá álit félagsmálaráðuneytis í kafla um frjálsa för fólks og sjálfstætt starfandi 
einstaklinga. 
 

B. Framkvæmdaáætlanir ESB á sviði lýðheilsu. 
 
Álit heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis 
 
Almennt. 
 
Ísland hefur tekið þátt í framkvæmdaáætlunum ESB á sviði lýðheilsu á grundvelli 
bókunar 31 við EES-samninginn.  Um er að ræða 8 áætlanir sem fjalla um varnir gegn 
krabbameini, samstarf á sviði ávana- og fíkniefna, sjúkdóma vegna mengunar, 
smitsjúkdóma, heilsueflingu, heilbrigðistölfræði, slysavarnir og fleira.  ESB áætlar að 
steypa öllum þessum áætlunum í eina og hafa verið lögð fram drög að nýrri 
framtíðaráætlun á sviði lýðheilsu sem líklega mun taka gildi 2002.  Eldri áætlanir verða 
framlengdar, svo þær nái fram að nýju áætluninni. 
 
Áhrif stækkunar ESB. 
 
Við fjölgun aðildarlanda fjölgar væntanlega tækifærum til samstarfs.  Aftur á móti getur 
fjölgun fulltrúa í stjórnarnefndum orðið til þess að skilvirkni minnkar og meiri samkeppni 
verður um styrki til verkefna.   
 
Niðurstaða 
 
Mikilvægt er að aðgangur Íslands að framkvæmdaáætlununum sé tryggður áfram og að 
umsóknarríkin verði ekki til þess að ýta EFTA/EES-ríkjunum til hliðar í samstarfinu.  
Hefur nokkuð borið á því að EFTA/EES-ríkin hafi gleymst í umfjöllun um áætlanirnar og 
þeirra ekki getið á umsóknareyðublöðum fyrir styrkumsóknir.  Hafa fulltrúar EFTA/EES-
ríkjanna því endurtekið vakið máls á þessu við fulltrúa ESB með nokkrum árangri, sem 
þó getur ekki enn talist fullnægjandi. 
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VII.   Neytendavernd  
 
Álit iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 
  
Eigi verður séð að stækkun ESB leiði til þess að af Íslands hálfu þurfi að gera sérstakar 
athugasemdir varðandi þetta svið. 
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VIII.   Umhverfismál  
 
Álit umhverfisráðuneytis 
 
Almennt 
 
Umhverfisráðuneytið fer með mál innan EES-samningsins sem varða mengunarvarnir, 
eiturefni og hættuleg efni, snyrtiefni, matvæli og mat á umhverfisáhrifum.  
Mengunarvarnamál, mál er varða matvæli og eiturefni og hættuleg efni eru geysilega 
viðamikil og stöðugum breytingum undirorpin.  Á vegum ráðuneytisins annast 
Hollustuvernd ríkisins mál á þessu sviði en Skipulagsstofnun mál er tengjast mati á 
umhverfisáhrifum.  Skrifstofa náttúruverndar og lífsgæða í umhverfisráðuneytinu annast 
framkvæmd EES-samningsins f.h. ráðuneytisins og er fyrirkomulagið með þeim hætti að 
starfrækt eru þrjú teymi, matvælateymi, eiturefnateymi og mengunarvarnateymi þar sem í 
eiga sæti hlutaðeigandi deildarstjóri á skrifstofunni, ásamt fulltrúa lögfræðideildar 
ráðuneytisins og fulltrúa Hollustuverndar ríkisins.  Megin vinnan fer fram á vegum 
þessara teyma.  Í tengslum við starfsemi er snýr að mati á umhverfisáhrifum er aðeins um 
að ræða eina tilskipun 97/11/ESB en hún hefur verið lögtekin hér á landi, sbr. lög nr. 
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.  Önnur tilskipun er væntanleg um mat á 
umhverfisáhrifum áætlana en svo kann að fara að einstakar áætlanir verði viðfangsefni 
hlutaðeigandi ráðuneyta en ekki Skipulagsstofnunar. 
 
Fjöldi tilskipana og gerða sem þegar eru komnar inn og falla undir umhverfisráðuneytið 
eru sem hér segir:  
Matvæli:  234, eiturefni og hættuleg efni:  127, snyrtiefni:  44 og mengunarvarnir:  94.  
Við sendiráð Íslands í Brussel starfar erindreki ráðuneytisins í fullu starfi og sinnir 
málefnum ráðuneytisins innan EES-samningsins í náinni samvinnu við áðurnefnda 
skrifstofu ráðuneytisins. 
 
Áhrif stækkunar ESB. 
 
Stækkun ESB mun ekki hafa mikil áhrif á aðkomu umhverfisráðuneytisins og stofnana 
þess að ofangreindum málum nema ef vera kynni að erfiðara yrði að fá að sækja fundi 
hinna ýmsu fastanefnda og sérfræðinefnda ESB vegna þeirra verkefna sem 
umhverfisráðuneytið fer með en til þessa hefur það verið tiltölulega auðsótt.  Þó gætir í 
seinni tíð tilhneigingar til þess að minna á að það sé ekki sjálfgefið að Ísland sitji fundi 
sem segir að það sé undir ESB komið að ákveða það.   
 
Ljóst er að því mun fylgja hagræði fjölgi löndum innan ESB með hliðsjón af þeim 
málaflokkum sem umhverfisráðuneytið fer með þ.e.a.s. takist þessum löndum að standa 
eins að málum og gert er innan ESB og EFTA í dag.  Ljóst er að í sumum tilvikum er 
himinn og haf milli ESB og EFTA landa og margra þeirra sem sótt hafa um aðild eða sýnt 
áhuga á aðild að ESB í tengslum við mengunarvarnir, notkun eiturefna og öryggi 
matvæla.  Sérstaklega gæti þetta orðið slæmt í tengslum við öryggi matvæla þar sem aðild 
þessara landa myndi skapa flæði matvæla sem undir samninginn falla að uppfylltum 
ákveðnum reglum um merkingar, um aukefni og aðskotaefni í matvælum sem mjög erfitt 
yrði að fylgjast með miðað við núverandi ástand í þessum ríkjum hvað þá sannreyna.  
Viðbúið er að mörg þessara landa þurfi langa aðlögun ef ekki beinlínis fjárhagsaðstoð til 
þess að koma málum í viðunandi horf.  Það eitt kynni að baka Íslandi fjárútlát jafnt með 
beinum sem óbeinum hætti t.d. ef minna fé kæmi til rannsókna og vísindastarfsemi til 
Íslands.  Í þessu tilviki er rétt að benda á að norrænt samstarf hefur að undanförnu að 
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töluverðu leyti snúist um svokölluð grannsvæði þ.e.a.s. Eystrasaltslöndin.  Hefur 
töluverðu fé verið varið til þess að aðstoða þessi lönd t.d. í tengslum við umhverfismál og 
matvælamál.  Svíþjóð og Finnland hafa auk þess lagt töluvert fé til umhverfismála í 
þessum ríkjum jafnvel á kostnað framkvæmda heima fyrir þar sem þau telja það þjóna 
hagsmunum sínum betur.  Hins vegar kunna að felast í fjölgun ríkja tækifæri fyrir Ísland 
sem er ýmis konar sérfræðivinna en mörg af þeim löndum sem hér eiga hlut að máli gætu 
hagnýtt sér ýmiss konar uppbyggingu sem hér hefur átt sér stað m.a. vegna smæðar og 
tiltölulegs einfalds stjórnkerfis hér á landi.   
 
Til þessa hefur ekki verið fjallað sérstaklega um náttúruvernd og dýravernd innan 
Evrópusambandsins.  Með fjölgun landa innan Evrópusambandsins skapast grundvöllur 
til þess að taka á þessum málum enda um nauðsynjamál að ræða ekki síst í tengslum við 
þau lönd sem hafa sótt um eða hafa áhuga á að ganga í ESB því þar er ástand þessara 
mála miklu verra heldur en í ESB-löndunum.  Þessum þáttum hefur til þessa verið sinnt á 
vegum Evrópuráðsins en öll þau lönd sem eru við bæjardyr ESB eða að nálgast þær eru 
aðilar að Evrópuráðinu og því vaknar sú spurning hver verður framtíð Evrópuráðsins 
stækki Evrópusambandið um allt að helming og þar með tengsl Íslands við þessi mál í 
framtíðinni.   
 
Tungumálaflóra ESB er fjölskrúðug.  Fjölgi löndum gætu skapast aukin vandamál er því 
tengjast.  Vert er að hafa það í huga einnig 
 
Niðurstaða 
 
Þegar litið er á málið í heild þá eru kostirnir við að þjóðum innan Evrópusambandsins 
fjölgi augljósir með hliðsjón af þeim málum sem undir umhverfisráðuneytið falla og í 
fullu samræmi við niðurstöðu Ríó-ráðstefnunnar frá 1992 um Sjálfbæra þróun og 
alþjóðlegar aðgerðir á umhverfissviði svo dæmi sé tekið.  Hins vegar er ljóst að eigi 
hlutaðeigandi þjóðir að getað tileinkað sér þau viðhorf, þau lög og þær reglur sem ESB 
hefur sett þarf verulega að taka til hendinni í þessum löndum.  Enn fremur verður að hafa 
í huga að verði staða Íslands óbreytt er viðbúið að erfiðara verði að ná eyrum yfirstjórnar 
Evrópusambandsins en verið hefur. Einnig að Ísland í ríkari mæli verði að koma að 
málum þegar í upphafi þ.e.a.s. á svokölluðu "pre pipe-line" stigi.  Það hefði í för með sér 
kostnaðarauka. 
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IX.   Hagskýrslugerð  
 
Álit Hagstofu Íslands 
  
Almennt 
 
Hagstofa Íslands hefur um árabil tekið þátt í samstarfsverkefnum um hagskýrslugerð 
innan ramma Evrópska efnahagssvæðisins. Nær sú þátttaka bæði til hagtölugerðar og 
undirbúnings lagagerða ESB á ýmsum stigum auk innleiðinga hagskýrslugerða í EES-
samninginn. Þátttaka Íslands hefur alla tíð verið sýnileg og virk í samstarfi við löndin á 
Evrópska efnahagssvæðinu, bæði á sviði vinnuhópa sem m.a. undirbúa lagamál og á 
öllum ákvörðunarstigum sem máli skipta innan EES. Hins vegar þarf í öllu slíku samstarfi 
að forgangsraða verkefnum og það hefur Hagstofan gert. 
 
Áhrif af stækkun 
 
Ekki verður séð að stækkun ESB skapi nein vandamál fyrir Ísland frá sjónarmiði 
hagskýrslugerðar. Innleiðing ESB-gerða í EES-samninginn um hagskýrslugerð bindur 
yfirleitt aldrei þriðja aðila og þarf því ekki að setja neitt nánar í íslenska löggjöf. Hins 
vegar kann vel að fara svo að öll skipulagning vinnufunda sérfræðinga og fundir 
stjórnenda verði þyngri í vöfum. Þetta getur svo leitt til þess að áhrifa Íslands (Hagstofu) 
kunni að gæta minna í samstarfinu og að til lítils lands eins og Íslands heyrist minna. Þess 
skal getið að fulltrúar „umsækjendalandanna“ hafa nú þegar um nokkurt árabil sótt 
hagskýrslugerðarfundi ESB í margvíslegum málefnum, til þessa með nokkuð takmarkaðri 
réttindum en EES-löndin hafa. 
 
Stækkun ESB mun örugglega draga úr möguleikanum að auka sýnileika hagtalna EES á 
vettvangi Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat) en í orði er lögð mikil áhersla á 
birtingu hagtalna fyrir öll EES-löndin, þ.m.t. EES-EFTA-löndin. En í reynd hefur gætt 
talsverðs áhugaleysis innan ESB að tryggja EFTA-löndunum birtingu sambærilegra 
hagtalna um þeirra málefni í ritum ESB. Hér þurfa EFTA-löndin stöðugt að standa á verði 
svo að þau falli ekki utan birtingaráforma ESB um hagtölur. Áhrif EES-hugtaksins mun 
dvína á næstu árum. Stækkun ESB verður ekki til að auðvelda EES/EFTA-löndunum 
aukna athygli í hagskýrslum ESB. 
 
Framkomin viðhorf vegna stækkunar ESB 
 
Umræður forráðamanna hagstofu ESB, Eurostat, hafa hnigið í sömu átt og greint er hér að 
ofan. Vandkvæði við að stjórna stórum fundum og að ná niðurstöðum meðal aðildarlanda 
EES leiðir til þeirrar tilhneigingar að minnstu aðildarlöndunum er ýtt lengra í burtu frá 
þeim ákvörðunum sem skipta máli. 
 
Niðurstaða 
 
Að því gefnu að stjórnkerfi ESB haldist óbreytt — einnig EES — má búast við því að 
þátttaka Íslands muni skila rýrari árangri í samstarfi þjóðanna en til þessa. Þar af leiðir að 
huga þarf að því hvernig starfskröftum íslenskra fullrúa verði best borgið þegar 
aðildarlöndum ESB mun fjölga.  
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X.  Félagaréttur  
 
Álit iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 
 
 Almennt 
 
Ein af meginreglum Evrópska efnahagssvæðisins felur í sér rétt til að stofnsetja og reka 
félög eða fyrirtæki í svæðisríkjum með sama rétti og landsmenn þar, sbr. 31. og 34. gr. 
samningsins. Í 77. gr. hans, sem fjallar um félagarétt, segir aðeins að XXII. viðauki við 
samninginn geymi sérstök ákvæði um félagaréttinn. Í viðaukanum er að finna upptalningu 
á níu tilskipunum og einni reglugerð en gerðirnar miða að því að samræma réttarreglur 
ríkja á sviði félagaréttar. 
 
Tilskipununum má skipta í eftirfarandi flokka:  

1) um verndarráðstafanir varðandi hlutafélög og einkahlutafélög, 
2) um samruna og skiptingu hlutafélaga, 
3) um ársreikninga félaga o.þ.u.l. (heyra undir fjármálaráðuneytið) og 
4) um einkahlutafélög eins aðila. 

Reglugerðin fjallar um evrópska fjárhagslega hagsmunafélagið. 
 
Fram hafa komið drög að reglugerðum um evrópsk félög, þ.e. evrópskt hlutafélag, 
samvinnufélag, gagnkvæmt félag og samtök. Þessum reglugerðum fylgja tilskipanir um 
atvinnulýðræði sem ágreiningur hefur verið um. Er þar nú gert ráð fyrir mismunandi 
möguleikum og hvaða reglur skuli gilda ef ekki næst samstaða um einhvern þeirra. Búast 
má við að gerðirnar um evrópska félagið (hlutafélagið) verði afgreiddar formlega 
fljótlega. Fleiri drög liggja einnig fyrir, m.a. að 5. tilskipuninni um skipulag hlutafélaga 
o.fl. og 10. tilskipuninni um samruna hlutafélaga þvert á landamæri, en atvinnulýðræði 
kemur þar einnig við sögu. Ekki er talið að reglur um atvinnulýðræði valdi sérstökum 
vandkvæðum hér á landi. Þá liggja fyrir drög um yfirtökutilboð sem hafa að e-u leyti 
verið teknar upp í íslenska verðbréfalöggjöf. 
 
Breyting við stækkun ESB. 
 
Með stækkun ESB gefst kostur á auknu samstarfi milli aðila á Íslandi og í nýjum 
aðildarríkjum. Samræmdar reglur um félög í ríkjum Evrópu auka líkurnar á að aðilar eigi 
frumkvæði að því að stofnsetja og reka félög utan síns eigin ríkis. Ekki er sjáanlegt að 
sérstök vandkvæði fylgi fjölgun aðildarríkja ESB. 
 
Niðurstaða. 
 
Af hálfu viðskiptaráðuneytisins verður á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga eigi séð að 
stækkun ESB leiði til þess að af Íslands hálfu þurfi að gera sérstakar athugasemdir 
gagnvart ESB varðandi þetta svið.  
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XI.   Vísindi og tækniþróun  
 
Álit menntamálaráðuneytis 
 
Almennt 
 
Frá gildistöku EES-samnings hafa Íslendingar tekið fullan þátt í samstarfsverkefnum í 
rammaáætlun ESB um rannsóknir og tækniþróun. Þátttaka í fjórðu rammaáætlun 1994-
1998 gekk vel samkvæmt úttekt sem menntamálaráðuneytið gekkst fyrir 1999. Sama máli 
virðist gegna um þátttöku okkar í fimmtu rammaáætlun. Ávinningur af þátttöku felst ekki 
síst í því að umsóknir með þátttöku íslenskra stofnana fyrirtækja og háskóla eru metnar á 
sömu forsendum og umsóknir frá öðrum þátttökuríkjum og þannig fæst nokkurt mat á 
stöðu rannsókna hér á landi. Þá er umfang verkefna mun meira en sem framlagi okkar 
nemur og fæst aðgangur að meiri þekkingu en ella. 
 
Áhrif af stækkun 
 
a) Kostir: Við fjölgun aðildarlanda ættu að skapast fleiri tækifæri til samstarfs en áður. Er 
t.d. líklegt að auðveldara verði að efna til samstarfs um nýtingu jarðhita og væntanlega 
fleiri sviðum. Vísindamenn frá þessum löndum hafa getið sér gott orð á ýmsum sviðum 
sem þó eru flest utan viðfangsefna í rammaáætlun. Óljóst er að hve miklu leyti íslenskir 
vísindamenn hefðu forgöngu um að nýta þessi tækifæri, enda er ekki hefð fyrir samstarfi 
þeirra við vísindamenn frá þeim löndum sem bætast munu í ESB. 
 
b) Vandkvæði: Nú þegar gætir áhrifa væntanlegrar stækkunar ESB í starfi stjórnarnefnda í 
undiráætlunum 5. rammaáætlunar. Fundirnir eru orðnir mun fjölmennari en var og af því 
leiðir að skilvirkni minnkar. Viðbrögð framkvæmdastjórnar eru þau að reyna að breyta 
starfsháttum og hlutverki nefndanna og að fulltrúum hvers lands verður væntanlega 
fækkað. EES-lönd eru ekki í sérstöðu að þessu leyti, heldur standa þau jafnfætis ESB-
löndum. 
Fjölgun aðildarlanda þýðir fleiri umsóknir og verður samkeppnin um styrki því harðari, 
en taka verður þó tillit til aukins fjármagns. 
Þá er ekki ólíklegt að við undirbúning nýrra áætlana verði tekið mið af rannsóknarþörfum 
nýrra aðildarlanda og ekki er sjálfgefið að þar séu á ferð viðfangsefni sem gagnast okkur. 
 
Við undirbúning að 6. rammaáætlun ESB hefur framkvæmdastjórn breytt verklagi þannig 
að meira er leitað beint til sérfræðinga sem framkvæmdastjórnin velur sjálf í stað þess að 
leita til formlegra nefnda sem í sitja fulltrúar aðildarlandanna. Hér er annars vegar um að 
ræða áhrif af væntanlegri stækkun og hins vegar breyting á starfsháttum 
framkvæmdastjórnar vegna óska um aukna skilvirkni, nútímalegri vinnubrögð, ábyrgð 
osfrv. 
 
Niðurstaða 
 
Leggja þarf áherslu á að tryggja aðgang fyrir sjónarmið okkar varðandi skilgreiningar í 
undirbúningi á þáttum rammaáætlunar hverju sinni. Þá þarf að draga úr áhrifum þess rofs 
í þátttöku okkar sem hætta er á að verði þegar einni áætlun lýkur uns gengið hefur verið 
frá formsatriðum um þátttöku í þeirri næstu, þ.e. ákvörðun sameiginlegu EES 
nefndarinnar. 
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XII.  Mennta- og æskulýðsmál  
 
Álit menntamálaráðuneytis 

 
Almennt  
 
Frá gildistöku EES-samningsins hafa Íslendingar tekið þátt í samstarfsáætlunum ESB á 
sviði mennta- og æskulýðsmála í samræmi við hann. Leonardo da Vinci og SÓKRATES 
áætlanirnar hafa t.d. opnað íslenskum námsmönnum braut til að stunda hluta af námi sínu 
í aðildarríkjum Evrópusambandsins með styrkjum úr viðkomandi sjóðum áætlanana. 
Jafnframt geta háskólar sent kennara sína utan til kennslu í samstarfsháskólum innan ESB 
og fengið til sín erlenda kennara frá samstarfsskólum. SÓKRATES bíður jafnframt upp á 
víðtækt samstarf við grunnsskóla og framhaldsskóla innan Evrópusambandsríkjanna. 
Innan áætlanana eru einnig veittir styrkir til þróunarverkefna þar sem a.m.k. þrjú lönd 
eiga aðild.  
 
Breyting við stækkun ESB 
 
Á sviði mennta- og æskulýðsmála verður ekki mikil breyting þar sem öll umsóknarlöndin 
taka þegar þátt í samstarfsáætlunum og þátttökulöndin 28. Líta má á það sem kost að eftir 
stækkunina geta EES/EFTA ríkin tekið þátt í tilraunarverkefnum án þess að eitt núverandi 
ESB land eigi aðild að því. Eins og málin standa nú geta íslenskir námsmenn ekki fengið 
styrk til náms í þeim löndum sem sótt hafa um aðild að ESB þar sem reglur sambandsins 
mæla svo fyrir að fara þarf á milli EFTA/EES-ríkis og ESB-ríkis en ekki milli 
EFTA/EES-ríkja eða annarra ríkja utan ESB, sem þátt taka í samstarfsáætlununum. 
Íslenskir námsmenn geta fengið þar námsvist en ekki fæst námsstyrkur.  
 
Við aðild nýrra ríkja að ESB fjölgaði þeim ríkjum sem íslenskir námsmenn og 
skólastofnanir geta sótt til og hlýtur það að teljast kostur. Að sama skapi er líklegt að fleiri 
stúdentar frá nýjum aðildaríkjum sæki hingað til tímabundins náms. Ekki er að sjá að nein 
vandkvæði eigi að vera fylgjandi því. Þvert á móti er samstarf í menntamálum 
(stúdentaskipti, kennaraskipti o.s.frv.) til þess fallið að vekja athygli á landi og þjóð og 
telst því góð „langtíma landkynning”.  
 
Niðurstaða 
 
Fyrirséð er að ekki þurfi að grípa til neinna sérstakra aðgerða hér á landi á þessu  
samstarfsviði við stækkun ESB, þar sem afleiðingar hennar eru aðeins jákvæðar.  
 
Annað 
 
Á sviði mennta- og æskulýðsmála hefur komið fram sú skoðun ESB, að erfitt sé að halda 
óbreyttu stjórnanefndakerfi innan samstarfsáætlunar þegar þátttökulöndin eru orðin 28. 
Þetta hefur þó tekist í menntamálaáætlunum. Innan ESB hefur verið unnið að breytingum 
á starfsreglum stjórnanefnda til þess að fækka fulltrúum og ganga þær í þá átt að í stað 
þess að greiða ferðakostnað fyrir tvo fulltrúa frá hverju landi eins og nú er mun 
framkvæmdastjórnin aðeins greiða fyrir einn. Þetta kemur jafnt niður á aðildalöndum 
ESB og öðrum þátttökulöndum. Ekki er ennþá ljóst hvort af þessu verður. 
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XIII. Menningarmál  
 
Álit menntamálaráðuneytis 
 
Almennt 
 
Íslendingar hafa tekið þátt í samstarfi Evrópusambandsins á sviði menningarmála frá 
gildistöku Maastricht-sáttmálans 1994, sem veitti slíku samstarfi lagalegan grundvöll. 
Samstarfið fer  fram á grundvelli samstarfsáætlunarinnar Menning 2000, sem hófst í 
upphafi s.l. árs, og MEDIA-samstarfsáætlunarinnar á sviði kvikmynda. Menningu 2000 er 
ætlað að efla samstarf skapandi listamanna, þátttakenda í menningarlífi og 
menningarstofnana í aðildarlöndunum. 
MEDIA áætlanirnar hafa verið starfræktar frá því áður en samningurinn um EES gekk í 
gildi og er sú þriðja nýlega hafin. Íslendingar hafa tekið þátt í þeim frá gildistöku 
samningsins. Þessum áætlunum er ætlað að efla evrópskan sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnað. Þátttaka Íslendinga í þessum áætlunum hefur verið árangursrík. 
 
Íslendingar hafa lögleitt tilskipun ESB um skil menningarminja, sem hafa verið fluttar 
ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis. 
 
Tilskipun ESB frá l989 um sjónvarpsrekstur hefur verið felld inn í íslensk lög. 
Meginákvæði tilskipunarinnar eru eftirfarandi: Aðildarríki skuldbindur sig til þess að sjá 
til þess að allar sjónvarpssendingar  innan lögsögu þess séu í samræmi við gildandi lög. 
Aðildarríkin skulu tryggja frelsi til viðtöku á sjónvarpssendingum frá öllum öðrum 
aðildarríkjum og jafnframt að setja ekki hömlur á endurútsendingar þeirra innan lögsögu 
sinnar. Undir vissum kringumstæðum eru slíkar hömlur þó heimilar tímabundið. Heimilt 
er að stöðva útsendingu áfengisauglýsinga í kapalkerfum. 
 
Breyting við stækkun ESB 
 
Unnið er að undirbúningi aðildar allra umsóknarlandanna að Menningu 2000, en fulltrúar 
landanna hafa ekki tekið sæti í stjórnarnefndinni þar sem samningum um þátttöku þeirra 
er ekki lokið.  Hins vegar geta þau sótt um styrki til samstarfs við ESB ríkin og geta 
EES/EFTA ríkin tekið þátt í slíkum samstarfsverkefnum að því tilskyldu að eitt 
aðildarríki ESB eigi aðild að þeim. Eins og skýrt var frá í sambandi við mennta-og 
æskulýðsmálin hlýtur það að teljast kostur að eftir stækkunina hafa EES/EFTA löndin 
stærra samstarfssvið.  
Ekki hefur enn verið rætt um aðild umsóknarlandanna að MEDIA samstarfsáætluninni, en 
ekki er hægt að líta á væntanlega þátttöku þeirra öðruvísi en með jákvæðum hætti. 
 
Hvað varðar tilskipanirnar sem skýrt er frá hér að ofan er ekki um að ræða aðrar 
breytingar en þær sem verða almennt við stækkun Evrópska efnahagssvæðisins. 
 
 
Niðurstaða 
 
Ekki verður séð að ókostir fylgi stækkun ESB á þessum sviðum. 
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XIV.  Samgöngumál  
 
Álit samgönguráðuneytis 
 

A) Flugmál. 
 
Almennt 
 
EES-samningurinn og þær gerðir sem innleiddar hafa verið á grundvelli hans (XIII 
viðauki við EES-samninginn) hafa gjörbreytt allri aðstöðu og ásýnd flugrekstrar, 
neytendaverndar og samkeppnisreglna á sviði flugmála.  Á grundvelli aðildar að EES-
svæðinu eru íslenskir flugrekendur nú jafnsettir evrópskum samkeppnisaðilum, hvað 
varðar markaðsaðgang innan svæðisins og þeim almennu reglum er varða áætlanir um 
fargjöld og skilyrði til reksturs. Enn frekari markmið sambandsins stofnun evrópskrar 
flugöryggisstofnunar mun miða ennfrekar að einsleitni og jafnari samkeppnisskilyrðum 
flugrekstrar. 
 
Breyting við stækkun ESB 
 
Eins og er hefur Ísland ekki loftferðasamninga við þau ríki sem sækjast eftir aðild að 
ESB.   Við stækkun ESB fást því gagnkvæm réttindi til flugs til þessara ríkja. og innan 
þeirra í áföngum að öllum líkindum.  Það sem veldur Flugmálastjórn töluverðum 
áhyggjum í þessu sambandi er staða þessara landa út frá flugöryggislegum sjónarmiðum, 
en telja má að þau séu töluvert á eftir almennri þróun innan ESB.  Tvö ríki, Tékkland og 
Rúmenía eru fullgildir aðilar að JAA, Flugöryggissamtökum Evrópu og hafa leitast við að 
innleiða hjá sér þá staðla er varða lofthæfi loftfara og flugrekstur.  Hvað önnur 
umsóknarríki varðar verður ekkert fullyrt að svo stöddu, en nauðsynlegt er að frekari 
úttektir og úrbætur verði gerðar hjá þessum ríkjum áður en Íslands getur tekið þeim 
opnum örmum.  Miðað við fjölda veittra leyfa til flutnings farþega til landsins frá þessum 
ríkjum á sl. árum má telja ólíklegt að ásókn í flutning farþega til Íslands frá þessum 
löndum verði mikil. 
 
Niðurstaða 
 
Ljóst er að stíga þarf varlega til jarðar með tilliti til þess sem greint er frá hér að ofan. 
E.t.v. er tilefni til að slá sérstaka varnagla vegna aðildar á grundvelli flugöryggis.   
 

B) Siglingamál 
 
Almennt 
 
Áhrif stækkunar ESB á hagsmuni Íslands á sviði siglinga koma fyrst og fremst fram í því 
að gerðir um siglingamál sem eru hluti af Evrópska efnahagssvæðinu ná þá til fleiri ríkja 
en áður, þ.e.a.s. þegar og ef umsaminn aðlögunartími nýrra aðildarríkja ESB er að fullu 
liðinn.  
 
Á sviði siglinga hefur Ísland undirgengist ýmsar gerðir t.d. um lágmarksþjálfun sjómanna 
og gagnkvæma viðurkenningu atvinnuskírteina til starfa á skipum, frjálsan 
markaðsaðgang í kaupsiglingum milli aðildarríkja, afnám tvíhliða samninga og 
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kvótaskiptingu í sjóflutningum, flutning hættulegra efna, skoðun og eftirlit skipa, 
hafnarríkiseftirlit, skipsbúnað, skráningu farþega í farþegaskipum, vinnutíma sjómanna og 
búnað og öryggi fiskiskipa. Í undirbúningi eru ýmsar gerðir, t.d. um að setja á fót 
Siglingaöryggisstofnun Evrópu.   
 
Markmið þessara gerða er í mjög stuttu máli að auka menntun sjómanna, bæta skipakost 
með því að gera ákveðnar kröfur um smíði og búnað skipa, m.a. vegna aukinnar áherslu á 
að koma í veg fyrir hvers konar mengun í sjó, setja reglur um eftirlit með skipum og 
öryggi sjómanna og farþega.   Jafnframt hefur í sumum tilvikum verið kveðið á um að 
reglurnar taki ekki aðeins til skipa skráðra innan ESB, heldur einnig til allra skipa sem 
taka höfn í ESB ríkjum og skráð eru utan þeirra.  Með því móti er reynt að sporna við 
útflöggun skipa, þ.e. skráningu þeirra utan Evrópu, sem m.a. er gerð í þeim tilgangi að 
falla ekki undir fyrrnefndar reglur ESB um smíði og búnað o.fl.   
 
Ekki verður annað séð en að það muni bæta samkeppnisskilyrði íslenskra útgerða, hvort 
sem er útgerða kaupskipa eða fiskiskipa, að fyrrnefndar reglur ESB og kröfur samkvæmt 
þeim taki til fleiri ríkja innan Evrópu.  Að því leyti er stækkunin jákvæð fyrir hagsmuni 
Íslands á þessu sviði. 

 
Niðurstaða 
 
Ekki er fyrirséð að grípa þurfi til neinna sérstakra aðgerða hér á landi á þessu sviði við 
stækkun ESB. 
 

C) Landsamgöngur   
 

Almennt. 
 
XIII. viðauki EES-samningsins fjallar um landsamgöngur.  Ekki er gert ráð fyrir að 
stækkun ESB til austurs hafi nein veruleg áhrif á þann hluta EES-samningsins.  Nýju 
aðildarríkin munu í öllum aðalatriðum taka yfir núverandi löggjöf. 

 
Breyting við stækkun ESB  
 
ESB mun standa frammi fyrir að veita þurfi miklum fjármunum í uppbyggingu 
samgöngukerfa vegna stækkunar ESB.  Vegna landfræðilegrar stöðu Íslands mun það 
ekki skipta okkur miklu máli. 
 
Íslensk flutningafyrirtæki hafa lítið nýtt sér að flytja vörur og farþega á meginlandi 
Evrópu þó til séu undantekningar frá því.  Íslenskt farþegaflutningafyrirtæki hefur lent í 
vandræðum með að fara með farþega í gegnum Prag en slík vandamál munu væntanlega 
heyra sögunni til við inngöngu Tékklands í ESB.  Leiða má að því líkur að stækkunin geti 
jafnvel leitt til þess að flutningar á vegum Íslands geti aukist, sem ekki getur talist annað 
en jákvætt  

 
Niðurstaða 
 
Fyrirséð er að ekki þurfi að grípa til neinna sérstakra aðgerða hér á landi við stækkun 
ESB.  
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XV.  Orkumál  
 
Álit iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 
 
Eigi verður séð að stækkun ESB leiði til þess að af Íslands hálfu þurfi að gera sérstakar 
athugasemdir varðandi þetta svið. 
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XVI. Fjarskiptamál og upplýsingatækni  
 
Álit samgönguráðuneytis 

 
Almennt 
 
Fjarskipti og upplýsingatækni falla undir EES-samninginn eins og önnur 
þjónustuviðskipti. Í meginmáli samningsins eru ýmis ákvæði sem þýðingu kunna að hafa 
við túlkun fjarskiptalaga og í 2. mgr. 36. gr. er vísað til sérstakra ákvæða í viðaukum IX-
XI um frelsi til að veita þjónustu. Í XI. viðauka eru taldar upp afleiddar réttarheimildir 
sem gilda innan Evrópska efnahagssvæðisins um fjarskiptaþjónustu. Stefnt er að því að 
viðaukinn hafi að geyma allar sömu réttarheimildir og gilda innan ESB á hverjum tíma 
enda er markmið EES samningsins einsleitt efnahagssvæði. Viss hætta er þó á því að 
afleiddur réttur öðlist gildi innan ESB áður en hann verður hluti af löggjöf EES.  
 
Í VI. kafla EES samningsins um samvinnu utan fjórþætta frelsisins, segir í 78. gr. að 
samningsaðilar skuli efla og auka samvinnu innan ramma starfsemi sambandsins á nánar 
greindum sviðum. Þessi svið eru m.a. rannsóknar og tækniþjónsta, upplýsingaþjónusta og 
hljóð og myndmiðlun.   

 
Breyting við stækkun ESB  
 
Hugsanlegt er að stækkunin muni gera það óhjákvæmilegt að svigrúm við framkvæmd 
Evrópulöggjafar muni rýmka vegna fjölbreytileika aðildarríkja bandalagsins. Sú þróun 
yrði á hinn bóginn á skjön við þá stefnu sem framkvæmdastjórnin hefur boðað og leiðir af 
sér aukna miðstýringu. Tvö dæmi má nefna þessu til stuðnings.  
 

- Um síðustu áramót tók fyrsta reglugerðin sem sett hefur verið á sviði fjarskipta 
gildi en slík löggjöf hefur í sér fólgin allt önnur réttaráhrif en þær tilskipanir, 
ákvarðanir og tilmæli sem áður hafa verið sett á þessu sviði. Reglugerðir öðlast 
réttaráhrif við birtingu af hálfu framkvæmdastjórnarinnar. Þær ber að innleiða 
orðrétt og í heild sinni í landsrétt og einstök aðildarríki hafa ekkert svigrúm til 
túlkunar ólíkt því sem gildir um þær tilskipanir sem í gildi hafa verið.  

- Í öðru lagi hafa fyrirliggjandi drög nýrrar rammatilskipunar um réttarumhverfi 
rafrænna samskipta í sér fólgið ákvæði í 6. gr. sem felur framkvæmdastjórn 
Evrópubandalaganna víðtækt framkvæmdavald sem m.a. felur í sér heimild til að 
ógilda ákvarðanir æðstu stjórnvalda fjarskiptamála í hverju aðildarríkjanna. Slíkt 
framsal framkvæmdavalds til stofnana ESB myndi eflaust þykja mikilvæg 
stefnubreyting í ljósi upphaflegra markmiða samingsins um Evrópska 
efnahagssvæðið um vernd fullveldisins.  

 
Stækkun bandalagsins til austurs mun eflaust draga enn frekar úr möguleikum 
aðildarríkjanna til að beita neitunarvaldi eða hafa áhrif á löggjöf.  
 
Niðurstaða 
 
Fyrirséð er að ekki þurfi að grípa til neinna sérstakra aðgerða hér á landi á þessu 
samstarfssviði við stækkun ESB. Þó er hugsanlegt að stækkun ESB til austurs muni í senn 
auka svigrúm einstakra aðildarríkja vegna margbreytileika aðildarríkjanna en jafnframt að 
stækkunin muni leiða til háværra krafna um afnám neitunarvalds einstakra aðildarríkja. 
Áhrifin af stækkun virðast því fremur vera almenn langtímaáhrif en að formlegar 
breytingar verði á gildandi regluverki í fjarskiptum. 
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XVII.  Lítil og meðalstór fyrirtæki  
 

Álit iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 
  
Almennt 
 
Með EES-samningnum, nánar tiltekið í 7. grein bókunar 31, fegnu EFTA/EES-þjóðirnar 
aðgang að margvíslegum verkefnum ESB á sviði lítilla og meðalstórra fyrirtækja.  
Tilgangur þessara verkefna er í megin atriðum að stuðla að aukinni samkeppnishæfni 
atvinnulífs og hagvexti. 
 
Verkefni á þessu sviði miða að því að bæta og einfalda laga- og stjórnsýsluumhverfi 
atvinnurekstrar, bæta fjárhagsleg rekstrarskilyrði atvinnufyrirtækja, auka alþjóðavæðingu 
með upplýsinga- og samstarfsverkefnum, bæta samkeppnisstöðu lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja með betri aðgengi þeirra að rannsóknum, nýsköpun og þjálfun, efla 
frumkvöðlastarfsemi og viðskipti  og að síðustu að vinna að markvissari stefnumótun á 
þessu sviði.  
 
Á seinustu árum og misserum hafa hinsvegar verkefni og stefna á þessu sviði verið að 
færast í átt að almennum áherslum fyrir fyrirtæki og atvinnulíf í stað lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja, þó þau muni áfram hafa ákveðna áherslu. Þannig hefur ESB tekið upp stefnu 
sem í megin atriðum fjallar um stefnu á sviði fyrirtækja og frumkvöðla og mun þessi 
áherslubreytinga einnig endurspeglast innan EES-samningsins.  Samhliða hefur einnig 
aukin áhersla verið lögð á nálægðarregluna svokölluðu innan ESB en í henni felst að taka 
ber ákvarðanir sem næst þeim er þær varða og þar sem þær komast með sem einföldustum 
og skilvirkustum hætti í framkvæmd.  

 
Breyting við stækkun ESB 
 
Með stækkun ESB skapast ný tækifæri fyrir EFTA/EES-löndin samhliða möguleikum á 
auknu samstarfi á milli aðila á Íslandi og í nýjum aðildarríkjum.  Segja má að stækkun 
ESB skapi aukinn pólitískan og efnahagslegan stöðugleika á þessu svæði, bætt og 
öruggari skilyrði til fjárfestingar og að síðustu þá leiðir þetta til stærri innri markaðar EES 
samhliða auknum markaðstækifærum.  Ekki verður almennt séð að vandkvæði vegna 
stækkunar muni snerta fyrirtæki almennt innan EFTA/EES-landanna, heldur verða það 
almenn atriði sem snúa að umsóknarlöndunum og ESB, s.s. breytingar á stofnanakerfi og 
kostnaður ESB vegna stækkunar.  
 
Niðurstaða 
 
Í heildina verður ekki annað séð en að með stækkun ESB skapist ný tækifæri fyrir 
EFTA/EES-löndin á þessu sviði, s.s. á sviði fjárfestingar og markaðsmála samhliða 
traustara starfsumhverfi. Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga verður eigi séð að 
stækkun ESB leiði til þess að af Íslands hálfu þurfi að gera sérstakar athugasemdir 
gagnvart ESB varðandi þetta svið. 
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XVIII.   Samvinna á sviði innanríkis- og dómsmála  
 
Álit dómsmálaráðuneytis 
 
Samvinna á sviði  innanríkis- og dómsmála er vaxandi málaflokkar innan ESB einkum 
eftir svokallaða Tampere yfirlýsingu frá 1999. Íslendingar koma að þeirri samvinnu að 
hluta til með aðild sinni að Schengen-samkomulaginu, sem 13 aðildarríki ESB og tvö 
EFTA-ríki eiga nú aðild að. 
 
Stækkun ESB leiðir  sjálfkrafa til stækkunar Schengen-svæðisins þar sem gert er ráð fyrir 
því í Schengenbókun sáttmála ESB að nýjum aðildarríkjum sambandsins sé gert skylt að 
skuldbinda sig að fylgja öllum reglum sem samþykktar hafa verið á vettvangi 
Schengensamstarfsins. Á hinn bógin þurfa ný aðildarríki ávallt að uppfylla allströng 
skilyrði fyrir því að Schengensamningurinn komi til framkvæmda í ríkjunum þar sem 
aðlögun að reglum samstarfsins er nauðsynleg og má reikna með því að sú aðlögun 
ríkjanna taki nokkur ár. Þetta fyrirkomulag er með líkum hætti og þegar Norðurlöndin 
hófu þátttöku í Schengensamstarfinu þar sem fimm ár liðu frá því að þátttaka í 
samstarfinu hófst og þar til það kom til framkvæmda. Undir þessum kringumstæðum er 
því ekki ástæða til að ætla að nauðsynlegt sé að semja um sérstakan aðlögunartíma við ný 
aðildarríki þar sem full framkvæmd Schengensamingsins er ávallt háð sérstakri ákvörðun 
þar um óháð því hvort aðildarríki taki fullan þátt í mótun þeirra reglna sem gilda í 
samstarfinu og óháð aðildarsamningum viðkomandi ríkja. Ísland mun þá hafa góða 
aðstöðu til þess að koma athugasemdum sínum á framfæri, ef tilefni þykir til, enda er út 
frá því gengið að ný aðildarríki taki yfir allar þær reglur er gilda í samstarfinu.   
 
Ný aðildarríki ESB eiga sjálfkrafa rétt til aðildar að Lúganó-samningnum um fullnustu 
dóma í einkamálum, þ.e. í raun gagnkvæma viðurkenningu á dómum, en EFTA-ríkin 
ásamt aðildarríkjum ESB hafa verið aðilar að þeim samningi. ESB-ríkin eiga sér sinn 
eigin samning um sama efni sem gengur undir heitinu Brussel-samningurinn. Efni hans 
hefur nú verið fellt inn í réttarkerfi ESB og gefið út sem EB reglugerð.  Slík viðurkenning 
erlendra dóma kallar á að nákvæmlega verði farið ofan í réttaröryggi í  hinum nýju 
ríkjum. Væntanlega munu núverandi aðildarríki ESB sjá til þess að svo verði gert og að 
fyrirvarar verði gerðir um aðild nýju ríkjanna að Lúganó-samningnum ef í ljós kemur að 
úrbóta sé þörf á löggjöf þeirra og dómsframkvæmd. 
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XIX.    Landbúnaður  
 
Álit landbúnaðarráðuneytis 
 

 
Almennt um EES og landbúnaðinn 
 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið tekur ekki á landbúnaðarmálum í heild sinni 
og er sameiginleg landbúnaðarstefna ESB ekki hluti af samningnum. Sá hluti hans sem 
fjallar um landbúnað er fyrst og fremst að finna í viðauka I við samninginn. Í viðaukanum 
eru reglur er varðar eftirlit með heilbrigði dýra og plantna og hvernig skuli bregðast við 
þegar vandamál koma upp, og er birt skrá yfir ýmis ákvæði til aðlögunar aðstæðum í 
EFTA-ríkjum. Viðaukinn skiptist í þrjá kafla; Dýr, Dýrafóður og Jurtir. 
 
Í hnotskurn má segja að þau svið sem falla undir viðaukann séu ýmis ákvæði sem fjalla 
um eftirtalda flokka: Dýralyf í afurðum dýra; fóður, m.a. um ýmis aukaefni í dýrafóðri, 
markaðssetningu og sýnatöku; áburð, sáðvörur og lífrænar landbúnaðarvörur að nokkru 
leyti, en Íslendingar tóku ekki yfir viðskipti með lifandi dýr. 
 
Samhliða EES-samningnum var samið um Bókun 3, sem er tvíhliða samningur um 
viðskipti um ákveðnar unnar landbúnaðarvörur. Í þeirri bókun er, m.a. samið um viðskipti 
með tilteknar landbúnaðarvörur á lægri tollum. Þá var einnig samið um svokallaðan 
"cohesion" lista en það er listi um ákveðnar grænmetistegundir og blóm, þar sem samið 
var um innflutning á þessum vörum án aðflutningsgjalda yfir vetrarmánuðina. Þær vörur 
sem hér um ræðir eru; tómatar, agúrkur, salat og paprika, auk ákveðinna afskorinna blóma 
s.s. nellikur, lokaskegg o.fl.  
 
Áhrif af stækkun 
 
Á heildina litið er ekki hægt að sjá að stækkun bandalagsins hafi mikil áhrif á rekstur 
EES-samningsins og þá fylgisamninga sem gerðir voru samhliða honum gagnvart Íslandi. 
Stækkun bandalagsins þýðir á hinn bóginn það, að þeir samningar sem hér um ræðir taka 
til fleiri landa heldur en áður var, sem ætti ekki að hafa miklar breytingar í för með sér. Þó 
er rétt að benda á að Íslendingar hafa gert tvíhliða samninga á vettvangi EFTA við einstök 
umsóknarlönd, m.a. um viðskipti með landbúnaðarvörur. Þessir samningar falla niður við 
inngöngu þessara ríkja inn í bandalagið. Ekki fæst séð að það hefði í för með sér slæm 
áhrif á íslenskan landbúnað eitt og sér. Í samningum um viðskipti með sjávarafurðir í 
ESBeftir inngöngu nýrra landa í bandalagið, er hins vegar ástæða til að óttast að ESB fari 
fram á bættan markaðsaðgang inn til Íslands á kostnað íslensks landbúnaðar. 
 
Framkomin viðhorf 
 
Nokkrar umræður hafa verið um hvaða áhrif fjölgun aðildarlanda muni hafa á stefnu ESB 
og þá einkum landbúnaðarstefnuna, þar sem útgjöld bandalagsins til þess málaflokks er 
yfir helmingur af heildar útgjöldum þess. Í þessu sambandi þykir líklegt að fjölgunin leiði 
til endurskoðunar á heildar stefnunni í landbúnaðarmálum. En það er einkum með tilliti til 
kostnaðar og þeirrar staðreyndar að landbúnaður í flestum umsóknarlöndunum er 
vanþróaður og myndi taka til sín aukinn skerf af fjármunum bandalagsins miðað við 
óbreytta stefnu. Minni framlög til landbúnaðarmála innan ESB ætti á hinn bóginn ekki 



 47

koma illa við Íslendinga. Fyrir því má færa rök að minni framlög gætu aukið 
samkeppnismöguleika landsins til lengri tíma litið.  
 
Niðurstaða 
 
Með hliðsjón af því sem að framan greinir ætti stækkun bandalagsins ekki að hafa nein 
afgerandi áhrif á íslenskan landbúnað, en stækkunin skapar vissulega nokkra óvissu um 
framtíðarstefnu bandalagsins, m.a. á sviði landbúnaðar.  
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XX.  Sjávarútvegsmál 
 

Bókun 9 um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir 
 
Fríverslunarsamningar EFTA 
 
EFTA-ríkin hafa á undanförnum árum gert fríverslunarsamninga við þrettán ríki, þ.e. 
Tyrkland 1991, Ísrael 1992, Pólland 1992, Rúmeníu 1992, Búlgaríu 1993, Ungverjaland 
1993, Tékkland 1993, Slóvakíu 1993, Slóveníu 1995, Eistland 1995, Lettland 1995, 
Litháen 1995 og Marokkó 1997. Í samningum þessum hefur verið samið um fríverslun 
með fisk. Það þýðir að reglur um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir falla undir 
almenn ákvæði samninganna. Einnig hafa tollar og gjöld sem hafa sambærileg áhrif við 
innflutning til samningsríkis verið felld niður. Flest þessara ríkja eru nú í 
aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Við inngöngu ríkjanna í ESB falla 
fríverslunarsamningar sem þau hafa gert við önnur ríki niður. 
  
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið - bókun 9: 
Almennt: 
 
Þegar EFTA-ríkin og aðildarríki Evrópusambandsins sömdu um Evrópska 
efnahagssvæðið gerðu EFTA-ríkin kröfu um að sjávarafurðir féllu undir almennt vörusvið 
samningsins. Evrópusambandið hafnaði því. Það varð því að málamiðlun að setja 
sérákvæði um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir í sérstaka bókun sem fékk 
númerið 9. Í bókuninni eru ákvæði er varða lækkun tolla og magntakmarkanir í 
innflutningi til EFTA-ríkja. Áfram er heimilt að beita magntakmörkunum við útflutning á 
sjávarafurðum þótt almenn ákvæði EES-samningsins heimili það ekki. Upprunareglur 
fyrir viðskipti með fisk er að finna í bókun 4. Þá eru í bókuninni ákvæði er varða 
ríkisstyrki og samkeppnisreglur í sjávarútvegi. Almennar reglur EES-samningsins um 
ríkisstyrki og samkeppni gilda ekki um sjávarafurðir. Ennfremur eru í bókuninni ákvæði 
er tryggja fiskiskipum samningsaðila aðgang að höfnum og hafnarmannvirkjum.  
  
Nánar um tolla í bókun 9 við EES-samninginn: 
1. EFTA-ríki: 

1.1. EFTA-ríki fella niður alla tolla af innfluttum sjávarafurðum. Sama gildir um 
önnur gjöld sem hafa samsvarandi áhrif (3. kafli, auk valinna númera 15., 16., og 
23. kafla tollskrár).  

1.2.  EFTA-ríki lofa að beita ekki magntakmörkunum á innflutning, eða öðrum 
ráðstöfunum sem hafa samsvarandi áhrif, á vörur sem falla undir framangreind 
tollskrárnúmer 

2. Evrópusambandið: 
2.1. Evrópusambandið felldi niður innflutningstolla af tilteknum tollskrárnúmerum.  
2.2. Tollar voru lækkaðir af öðrum tollskrárnúmerum.  
2.3.  Tollalækkanir náðu ekki til sex tiltekinna tegunda: Lax, síldar, makríls, rækju, 

Coquilles St. Jacques og leturhumars.  
2.4. ESB lofar að beita ekki magntakmörkunum á innflutning eða öðrum ráðstöfunum 

sem hafa samsvarandi áhrif, á vörur sem falla undir tiltekin umrædd 
tollskrárnúmer. 

2.5. Ákvæði eldri samninga sem gefa betri viðskiptakjör gilda. Þetta þýðir t.d. að þau 
ákvæði í bókun 6 (við gamla fríverslunarsamning Ísl. ESB) sem gefa betri 
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tollakjör gilda. Á grundvelli þessa ákvæðis er t.d. ekki greiddur tollur af rækju 
með íslenskan uppruna við innflutning til ESB. 

 
 
Breytingar við stækkun 
Evrópusambandsins: 

 

Tollar. Umsóknarríki njóta áfram tollfrjáls aðgangs 
að mörkuðum EFTA-ríkja. 
Núverandi tollfrjáls aðgangur EFTA-ríkja 
að mörkuðum nýrra aðildarríkja fellur niður 
og tollar skv. bókun 9 verða greiddir við 
innflutning EFTA-ríkja á sjávarafurðum til 
ESB. 

Upprunareglur Óbreyttar 
Ríkisstyrkir í sjávarútvegi og aðrar 
samkeppnisreglur 

Reglur um ríkisstyrki í sjávarútvegi verða 
skv. reglum Evrópusambandsins. Í gildandi 
fríverslunarsamningum milli EFTA-ríkja 
og væntanlegra aðildarríkja gilda almenn 
ákvæði skv. WTO um ríkistyrki. Sama á 
við um aðrar samkeppnisreglur. Almennar 
reglur EES-samningsins um undirboðs- og 
jöfnunartolla gilda ekki. 

  
Aðgangur að höfnum og þjónustu Rýmkun á heimildum skipa nýrra 

aðildarríkja til að leita hafna á Íslandi og fá 
þjónustu þegar stundaðar eru veiðar úr 
stofnum sem ekki hefur verið samið um 
stjórn veiða á. Má nefna að ef skip stundar 
veiðar úr óumsömdum stofni er því bannað 
að koma til hafnar á Íslandi nema í 
neyðartilfellum. Skip frá EES-svæði mega 
hinsvegar koma til hafnar og kaupa 
þjónustu þó löndun á aflanum sé bönnuð.  
 

 
 
Tollkvótar: 
Í bókun 9 eru engin ákvæði um tollkvóta. Evrópusambandið notar hins vegar tollkvóta í 
viðskiptum við þriðju ríki og eru eftirfarandi kvótar þeir sem skipta máli í viðskiptum 
með sjávarafurðir: 
1. Evrópusambandið hefur samið tvíhliða við einstök ríki um tollfrjálsan aðgang, eða 

lækkaðan toll, fyrir tiltekið magn afurða sem falla undir tiltekin tollskrárnúmer. Dæmi 
um slíka samninga eru að þegar Svíþjóð, Austurríki og Finnland gengu í 
Evrópusambandið var samið við Ísland og Noreg um tollfrjálsan tollkvóta fyrir 
afurðir sem höfðu verið seldar til landanna fyrir inngöngu þeirra í ESB. Var miðað 
við meðalviðskipti þriggja síðustu ára fyrir inngöngu. Á grundvelli þessa samnings 
fékk Ísland sérstakan tollkvóta fyrir nokkrar afurðir. Evrópusambandið féllst ekki á 
rök Íslands og kröfu um hærri tollkvóta vegna tapaðra markaðsmöguleika við breyttar 
aðstæður, t.d. þegar síldveiði ykist aftur.  

2. Evrópusambandið gefur út aðra sérstaka tollkvóta t.d. þegar fiskvinnsluna í 
sambandinu vantar hráefni. Þessir kvótar eru tímabundnir og opnir fyrir alla 
framleiðendur án tillits til uppruna vöru. Í þessum kvótaflokki geta tollar verið 
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misháir, allt frá tollfrelsi að allháu tollhlutfalli. Tollfríðindi falla niður þegar 
innflutningur hefur náð tilteknu hámarki. 

3. Evrópusambandið auglýsir árlega tollkvóta á á grundvelli GATT-reglna sem nýtist 
öllum framleiðendum án tillits til uppruna vöru. 

 
 
Niðurstaða  
 
Við inngöngu umsóknarríkja í Evrópusambandið verður Ísland af markaðsmöguleikum 
sem nú eru fyrir hendi skv. fríverslunarsamningum EFTA við flest umsóknarríki. Semja 
þarf um bætur vegna betri aðgangs umsóknarríkja að mörkuðum Íslands og tapaðra 
markaðstækifæra Íslands í umræddum ríkjum. (Sjá einnig I. hluta greinargerðarinnar) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viðauki I við EES-samninginn um meðferð, vinnslu og dreifingu 
afurða, þar með talið innflutning frá þriðju ríkjum. 
 
Almennt:  
Samkvæmt viðauka 1 um heilbrigði dýra og dýraafurða, við samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið, gilda samræmdar reglur um meðferð, vinnslu og dreifingu dýraafurða 
sem og eftirlit með framleiðslu þeirra. Þar að auki eru samræmdar reglur vegna 
innflutnings á umræddum afurðum frá þriðju ríkjum. Viðaukinn skiptist í þrjá kafla: Dýr, 
þar með talinn fiskur, dýrafóður og jurtir. Ísland hefur yfirtekið öll ákvæði viðaukans er 
varða sjávarafurðir. Íslenskar sjávarafurðir sem eru framleiddar undir eftirliti Fiskistofu 
og í samræmi við framangreindar reglur teljast því heilnæmar á Evrópska 
efnahagssvæðinu og eru þar í frjálsu flæði hvað varðar heilnæmi þeirra. Þetta hefur meðal 
annars þá þýðingu að heilbrigðisvottorð þarf ekki að fylgja sjávarafurð sem flutt er frá 
Íslandi til annarra ríkja á svæðinu, útflutningur þarf ekki að vera fluttur um og skoðaður á 
viðurkendri landamærastöð. Kostnaður við eftirlit á landamærum er því enginn og 
innflytjendur verða ekki fyrir töfum vegna biða eftir skoðun á sjávarafurðum.  
 
Þess má geta að Ísland hefur ekki yfirtekið ákvæði viðaukans er varða önnur dýr og telst 
því þriðja ríki við innflutning á öðrum dýraafurðum en sjávarafurðum til 
Evrópusambandsins. 
 
Áhrif af stækkun 
 
Stækkunin þýðir að samningurinn nær til fleiri landa og íslenskar sjávarafurðir verða í 
frjálsu flæði hvað heilnæmi varðar á stærra markaðssvæði.  
 
Niðurstaða  
 
Með hliðsjón af framansögðu er ekki fyrirséð að grípa þurfi til neinna sérstakra aðgerða á 
þessu samstarfssviði við stækkun Evrópusambandsins.  Þó er rétt að benda á umfjöllun 
um matvæli í almennum texta. 
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XXI.  Skattamál  
 
Álit fjármálaráðuneytis 

 
Almennt 
 
ESB hefur takmarkaðar heimildir til þess að setja reglur á skattasviðinu og setning slíkra 
reglna þarfnast samhljóða samþykkis enda hefur samræming á þessu sviði verið 
takmörkuð. Samræming hefur náð lengst á sviði virðisaukaskatts en lítið hefur verið um 
samræmingu á sviði beinna skatta. 
 
Í 90. gr. Rómarsamningsins er lagt bann við að aðildarríki leggi hvers kyns beinan eða 
óbeinan skatt á framleiðsluvörur annars aðildarríkis umfram það sem beint eða óbeint er 
lagt á framleiðsluvörur aðildarríkisins sjálfs. Þetta ákvæði á sér samsvörun í 14. gr. EES-
samningsins en það tryggir að vörum sé ekki mismunað með skattlagningu og kemur til 
viðbótar 25. gr. Rómarsamningsins (13. gr. EES) sem leggur bann við tollum og 
samsvarandi gjöldum. 
 
Í þessu sambandi ber einnig að hafa í huga að gerðir hafa verið fríverslunarsamningar 
milli ríkja EFTA og Póllands, Tékklands, Ungverjalands, Slóveníu og Eistlands. Í þessum 
fríverslunarsamningum eru sambærileg ákvæði og að ofan greinir. 
 
Breyting við stækkun ESB 
 
Af þeim sjö löndum sem fyrirhugað er að gerist aðilar að ESB í fyrstu umferð hefur 
Ísland gert tvísköttunarsamninga við Tékkland, Eistland og Pólland. 
Tvísköttunarsamningar þessir eru í gildi og ekki er fyrirséð að innganga þessara þriggja 
ríkja í ESB hafi áhrif á þá. Auk þess hefur Malta óskað eftir viðræðum um gerð 
tvísköttunarsamnings, með jákvæðum viðbrögðum af Íslands hálfu. 
 
Þar sem EES-samningurinn kveður ekki á um samræmingu skattamála hefur stækkun 
ESB enginn fyrirsjáanleg áhrif á íslenska skattalöggjöf. 
 
Niðurstaða 
 
Með hliðsjón af ofangreindu er ekki fyrirséð að grípa þurfi til neinna sérstakra aðgerða 
hér á landi á þessu samstarfssviði við stækkun ESB. 
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XXII.  Tollamál  
 
Álit fjármálaráðuneytis 
 
Almennt 

 
EFTA-ríkin hafa gert fríverslunarsamninga við Slóveníu, Ungverjaland, Tékkland, 
Eistland og Pólland.  Fríðindareglur EFTA-samninganna um iðnaðarvörur eru samhljóða 
upprunareglum EES-samningsins.  Reglur samninganna um landbúnaðarafurðir og fisk 
eru breytilegar frá einum samningi til annars. 
 
Breyting við stækkun ESB 
 
Ákvæði EES-samningsins og EFTA-samninganna um landbúnaðarafurðir og fisk eru í 
einhverjum atriðum breytileg frá einum samningi til annars eins og áður sagði.  Ákvæði 
EFTA-samninganna um fisk eru víðtækari en ákvæði EES-samningsins og samningsins 
frá 1972 við EB.  Það hefur hins vegar lítið verið flutt út af fiski til þessara ríkja 
samkvæmt útflutningstölum frá hagstofunni, þ.e. litlar líkur eru á að stórir markaðir fyrir 
fisk tapist.  Talsvert er flutt til Póllands úr tollskrárnúmeri 0303-7909 (annar heilfrystur 
fiskur).  Allt að 6,6% tollur er lagður á innflutning EES-upprunavöru úr þessu 
tollskrárnúmeri til ESB.  Að auki er talsvert magn af síld flutt til Póllands.  Við 
innflutning á síld til ESB eru ákvæði um lágmarksverð, þ.e. ef verð síldarinnar er undir 
ákveðnu lágmarksverði er lagður á hana 15% tollur.  Reglur EFTA-samninganna um 
grænmeti ganga örlítið lengra en EES-samningurinn.  Við flytjum ekki út grænmeti til 
þessara ríkja en hugsanlega munu ríkin verða af einhverri fríverslun hingað til lands. 

 
Eistland, Pólland, Slóveníu, Tékkland og Ungverjaland eru nú þegar þátttakendur í hinni 
svokölluðu marghliða uppsöfnun uppruna samkvæmt 3. gr. bókunar 4 við EES-
samninginn og hliðstæðum ákvæðum EFTA-samninganna.  Reglan um marghliða 
uppsöfnun uppruna felur í sér að efnivörur, sem eru upprunnar í þessum ríkjum, teljast 
upprunnar á EES-svæðinu ef þær verða hluti af framleiðsluvöru sem verður til á EES-
svæðinu.  Þegar svo háttar er ekki litið á efnivörur frá nefndum ríkjum sem þriðja lands 
efnivöru þegar reglum aðvinnsluskrárinnar er beitt.  Aðild nefndra ríkja að ESB hefur lítil 
áhrif þar sem stærstu skrefin hafa verið stigin nú þegar.  Þó er þess að geta að við aðild 
þeirra að ESB verður uppsöfnunin altæk, þ.e. heimilt verður að líta til verðmætis þriðja 
lands efnivöru, sem hefur hlotið einhverja aðvinnslu en ekki uppruna, við beitingu 
hundraðshlutareglna aðvinnsluskrárinnar. 
 
EFTA-ríkin hafa ekki gert fríverslunarsamninga við Möltu og Kýpur.  Þau koma alveg ný 
inn.  Framleiðendur munu því eiga þess kost að leita fanga víðar en áður þegar þeir sækja 
hráefni til framleiðslunnar. 
 
Að einhverju marki má gera ráð fyrir að auðveldara verði fyrir framleiðendur á EES-
svæðinu að uppfylla ákvæði upprunareglnanna þegar nefnd ríki öðlast aðild að ESB. 
Þess er að geta að ákvæði EFTA-samninganna um þjóðerni skipa og áhafna þeirra hafa 
reynst okkur Íslendingum erfið.  Einhver hluti þess vanda mun leysast þegar ríkin ganga í 
ESB. 
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Niðurstaða 
 

Með hliðsjón af ofangreindu er ekki fyrirséð að grípa þurfi til sérstakra aðgerða hér á 
landi á þessu samstarfssviði við stækkun ESB. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fylgirit 



 55

 
Íbúafjöldi  umsóknarlanda að ESB  Fylgirit 1 

 Íbúar, millj. Hlutfall af íbúum 
á stækkuðu EES, 

%

Hlutfall af íbúum 
umsóknarlandanna, 

% 

Flatarmál, þús. 
km2

ESB (15) 376,5 68,4 • 3.242
EES (18) 381,2 69,2 • 3.731
Umsóknarlönd (13) 169,3 30,8 100,0 1.872

 Búlgaría 8,3 1,5 4,9 111
 Eistland 1,5 0,3 0,9 45
 Kýpur 0,7 0,1 0,4 9
 Lettland 2,4 0,4 1,4 65
 Litáen 3,7 0,7 2,2 65
 Malta 0,4 0,1 0,2 0
 Pólland 38,7 7,0 22,8 323
 Rúmenía 22,5 4,1 13,3 238
 Slóvakía 5,4 1,0 3,2 49
 Slóvenía 2,0 0,4 1,2 20
 Tékkland 10,3 1,9 6,1 79
 Tyrkland 63,4 11,5 37,4 775
 Ungverjaland 10,1 1,8 6,0 93

Stækkað ESB 545,8 99,1 • 5.114
Stækkað EES 550,5 100,0 • 5.603
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Landsframleiðsla og íbúafjöldi   Fylgirit 2 

  Landsframleiðsla Íbúafjöldi

  
Útgjöld á nafnvirði, 

millj. ECU

Jafnvirðisgildi (PPS) 
á íbúa (ESB=100)

 
 

Röð landa skv. PPS Þús.
   

ESB  7.827.898 100  
 Austurríki 197.091 115 8 8.078
 Belgía 233.597 111 9 10.197
 Bretland 1.352.753 101 14 59.227
 Danmörk 163.514 124 5 5.303
 Finnland 121.703 104 13 5.153
 Frakkland 1.293.640 96 15 60.405
 Grikkland 110.266 64 19 10.511
 Holland 373.907 118 7 15.700
 Írland 80.452 130 2 3.705
 Ítalía 1.119.759 108 10 57.592
 Luxemburg 16.503 178 1 429
 Portúgal 117.710 77 17 9.968
 Spánn 517.665 76 18 39.371
 Svíþjóð 226.494 107 11 8.851
 Þýskaland 1.902.843 105 12 82.029
   

EFTA  377.460 123 • 11.846
 Ísland 8.093 124 4 283
 Noregur 131.903 119 6 4.431
 Sviss 237.464 125 3 7.132
   

Umsóknarlönd 433.550 26 • 170.278
 Búlgaría 11.252 24 28 8.257
 Eistland 4.737 33 25 1.450
 Kýpur 8.054 80 16 661
 Lettland 5.773 23 29 2.449
 Litáen 10.087 29 27 3.702
 Malta 3.228 53 22 386
 Pólland 129.980 33 26 39.666
 Rúmenía 22.490 14 31 22.503
 Slóvakía 16.695 38 24 5.391
 Slóvenía 16.731 61 20 1.983
 Tékkland 49.595 55 21 10.295
 Tyrkland 115.433 15 30 63.391
 Ungverjaland 39.495 39 23 10.144
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Hagvöxtur, breyting frá 
fyrra ári, % 

 Fylgirit 3 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vægi landa 
1999, % 

ESB (15) 1,6 2,5 2,8 2,5 3,4 2,8 •
Umsóknarlönd (13) 5,0 4,7 2,8 -0,1 4,6 1,8 100,0

 Búlgaría -10,1 -7,0 3,5 2,4 5,4 5,2 2,2
 Eistland 3,9 10,6 4,7 -1,1 6,6 5,9 0,9
 Kýpur 2,0 2,4 5,0 4,5 4,8 3,4 1,6
 Lettland 3,3 8,6 3,9 1,1 5,7 5,5 1,2
 Litáen 4,7 7,3 5,1 -4,2 2,9 3,5 1,9
 Malta 4,0 4,9 3,4 4,0 4,1 4,3 0,6
 Pólland 6,0 6,8 4,8 4,0 4,2 4,3 28,3
 Rúmenía 3,9 -6,1 -5,4 -3,2 1,6 1,8 6,0
 Slóvakía 6,2 6,2 4,1 1,9 2,2 3,0 3,5
 Slóvenía 3,5 4,6 3,8 5,0 4,5 4,3 3,4
 Tékkland 4,8 -1,0 -2,2 -0,8 3,1 3,5 8,7
 Tyrkland 7,0 7,5 3,1 -4,7 5,8 -2,0 32,3
 Ungverjaland 1,3 4,6 4,9 4,5 5,3 4,6 9,5
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Nokkrar lykiltölur um umsóknarlöndin að ESB  Fylgirit 4 

  Atvinnuleysi, % Verðbólga, % Halli á 
opinberum 

úgjöldum, % af 
VLF

Viðskiptajöfnuð
ur, % af VLF 

Greiðslujöfnuðu
r, % af VLF

  2000 2000 2000 2000 2000
ESB (15) 8,3 2,1 1,2 0,4 -0,2
Umsóknarlönd (13) 11,0 27,6 -3,7 -7,0 -4,5

 Búlgaría 17,8 10,1 -1,0 -8,8 -5,4
 Eistland 13,7 4,1 -0,7 -13,3 -5,2
 Kýpur 3,4 4,3 -3,6 -29,5 -4,0
 Lettland 13,2 2,6 -2,8 -15,6 -7,6
 Litáen 11,4 1,0 -3,2 -10,4 -7,0
 Malta 4,8 2,6 -6,5 -16,2 -6,7
 Pólland 16,0 10,0 -3,2 -7,2 -6,2
 Rúmenía 7,2 49,0 -3,7 -3,9 -3,2
 Slóvakía 18,6 12,0 -5,1 -4,8 -3,7
 Slóvenía 7,2 8,9 -1,7 -6,0 -3,4
 Tékkland 8,8 3,9 -4,9 -7,2 -4,3
 Tyrkland 8,8 54,9 -4,3 -6,7 -3,3
 Ungverjaland 6,4 9,8 -3,5 -2,8 -3,8
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Fylgirit 5  Útflutningur 
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Útflutningur eftir vöruflokkum (Hagstofuflokkun) og einstökum löndum árin 1997-1999 
 
Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Búlgaría  
 Samtals 40,8 2,7 100,0 839,1 44,3 100,0 615,1 21,1 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
  
 Sjávarafurðir – – – 621,5 38,2 86,1 594,4 20,2 95,5
170 Blokkfryst þorskflök – – – – – – 10,8 3,1 14,5
175 Önnur fryst þorskflök – – – 18,3 7,6 17,1 – – –
185 Önnur fryst ýsuflök – – – 2,1 0,9 2,0 – – –
230 Frystur fiskmarningur – – – – – – 2,4 0,2 0,8
380 Loðnu-, síldar- og þorskmjöl – – – 601,1 29,7 67,0 581,2 16,9 80,1
 Iðnaðarvörur 38,6 0,8 29,1 217,6 6,2 13,9 20,7 0,9 4,5
800 Fiskmeti í loftþéttum umbúðum – – – – – – 1,3 0,4 1,9
815 Kísilgúr 38,6 0,8 29,1 217,6 6,1 13,7 19,4 0,5 2,6
899 Aðrar iðnaðarvörur – – – 0,0 0,1 0,2 – – –
 Aðrar vörur 2,2 1,9 70,9 – – – – – –
990 Aðrar vörur 2,2 1,9 70,9 – – – – – –
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Eistland  
 Samtals 2.376,7 135,4 100,0 3.025,8 136,3 100,0 702,6 283,0 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2
  
 Sjávarafurðir 2.257,0 95,1 70,2 2.948,5 110,2 80,8 386,0 50,3 17,8
130 Fryst síld, heil og flök 508,5 21,2 15,7 – – – – – –
140 Fryst loðna, heil og flök 1.451,4 46,9 34,6 2.730,4 86,6 63,5 – – –
155 Heilfrystur karfi – – – 6,6 0,4 0,3 255,4 39,7 14,0
160 Heilfrystur flatfiskur – – – 2,1 0,5 0,4 – – –
165 Annar heilfrystur fiskur – – – 20,0 1,4 1,0 – – –
175 Önnur fryst þorskflök – – – 17,8 5,1 3,7 – – –
230 Frystur fiskmarningur – – – – – – 21,6 2,4 0,8
240 Fryst rækja – – – 0,3 0,1 0,1 – – –
330 Saltsíld 297,1 27,0 19,9 171,3 16,2 11,8 109,1 8,1 2,9
 Landbúnaðarafurðir 38,0 5,2 3,8 – – – – – –
690 Aðrar landbúnaðarafurðir 38,0 5,2 3,8 – – – – – –
 Iðnaðarvörur 81,7 35,1 26,0 75,6 25,2 18,5 36,6 12,8 4,5
800 Fiskmeti í loftþéttum umbúðum 33,6 16,3 12,0 29,4 12,1 8,9 7,9 4,0 1,4
809 Lyf og lækningatæki – – – – – – 0,0 1,2 0,4
825 Fiskkassar, trollkúlur og netahringir 26,2 6,9 5,1 37,0 9,5 7,0 15,0 4,0 1,4
845 Ullarlopi og ullarband – – – 0,1 0,1 0,1 – – –
865 Annar fatnaður – – – – – – 0,1 0,3 0,1
893 Ýmis búnaður til fiskveiða – – – 0,0 0,0 0,0 – – –
899 Aðrar iðnaðarvörur 21,9 12,0 8,8 9,1 3,4 2,5 13,6 3,2 1,1
 Aðrar vörur – – – 1,7 0,9 0,7 280,0 220,0 77,7
930 Notuð skip – – – – – – 280,0 220,0 77,7
990 Aðrar vörur – – – 1,7 0,9 0,7 – – –
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

 Kýpur  
 Samtals 214,8 27,3 100,0 84,3 11,3 100,0 1.877,5 795,0 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
  
 Sjávarafurðir 213,6 26,4 96,8 84,3 11,1 98,2 – – –
155 Heilfrystur karfi 136,0 16,9 61,9 84,3 11,1 98,2 – – –
160 Heilfrystur flatfiskur 19,2 2,5 9,0 – – – – – –
215 Önnur fryst flatfiskflök 18,4 5,0 18,3 – – – – – –
380 Loðnu-, síldar- og þorskmjöl 40,0 2,1 7,5 – – – – – –
 Iðnaðarvörur 1,3 0,9 3,2 0,0 0,2 1,6 16,5 23,4 2,9
800 Fiskmeti í loftþéttum umbúðum 0,3 0,2 0,8 – – – – – –
809 Lyf og lækningatæki 0,0 0,2 0,8 0,0 0,2 1,6 0,0 0,1 0,0
890 Rafeindavogir – – – – – – 5,5 23,1 2,9
899 Aðrar iðnaðarvörur 1,0 0,4 1,6 – – – 11,0 0,2 0,0
 Aðrar vörur – 0,0 0,0 – 0,0 0,1 1.861,0 771,6 97,1
930 Notuð skip – – – – – – 1.861,0 771,6 97,1
990 Aðrar vörur – 0,0 0,0 – 0,0 0,1 – – –
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Lettland  
 Samtals 10.457,7 395,5 100,0 3.039,8 147,9 100,0 1.029,1 51,5 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,8 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0
  
 Sjávarafurðir 10.419,9 391,4 99,0 2.890,8 127,5 86,3 922,6 39,8 77,3
130 Fryst síld, heil og flök 1.338,4 55,8 14,1 195,8 9,4 6,4 31,5 1,6 3,0
140 Fryst loðna, heil og flök 8.323,1 269,1 68,0 2.200,2 69,7 47,1 308,5 5,7 11,0
155 Heilfrystur karfi 610,5 56,1 14,2 151,8 23,8 16,1 8,7 1,1 2,0
160 Heilfrystur flatfiskur – – – 1,1 0,0 0,0 9,8 3,0 5,9
165 Annar heilfrystur fiskur 34,2 2,0 0,5 306,3 21,7 14,7 539,4 26,2 50,7
220 Önnur blokkfryst fiskflök – – – – – – 10,8 0,9 1,8
230 Frystur fiskmarningur 113,8 8,5 2,1 33,5 2,5 1,7 12,0 0,8 1,5
240 Fryst rækja – – – 2,0 0,4 0,3 1,9 0,7 1,3
 Landbúnaðarafurðir – – – 68,4 4,7 3,2 – – –
620 Lax og silungur, kældur eða frystur – – – 68,4 4,7 3,2 – – –
 Iðnaðarvörur 37,8 4,1 1,0 80,6 15,6 10,5 106,4 11,7 22,7
809 Lyf og lækningatæki – – – 0,2 2,4 1,6 – – –
825 Fiskkassar, trollkúlur og netahringir 2,0 0,6 0,2 8,1 2,1 1,4 – – –
899 Aðrar iðnaðarvörur 35,8 3,4 0,9 72,3 11,1 7,5 106,4 11,7 22,7
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Litáen  
 Samtals 13.982,1 531,4 100,0 13.533,4 650,4 100,0 2.090,6 141,2 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 1,1 0,4 1,1 0,5 0,2 0,1
  
 Sjávarafurðir 13.936,1 520,2 97,9 13.454,1 626,6 96,3 2.076,5 137,4 97,3
130 Fryst síld, heil og flök 3.824,1 151,7 28,5 615,1 27,1 4,2 63,9 3,0 2,1
140 Fryst loðna, heil og flök 9.523,6 303,9 57,2 7.761,2 238,5 36,7 554,5 9,8 7,0
150 Heilfrystur þorskur 30,6 1,1 0,2 – – – 4,9 0,4 0,3
155 Heilfrystur karfi 364,0 46,3 8,7 641,4 76,9 11,8 153,3 17,4 12,4
160 Heilfrystur flatfiskur – – – 34,0 0,8 0,1 34,1 2,1 1,5
165 Annar heilfrystur fiskur 120,1 5,9 1,1 4.301,5 259,7 39,9 1.078,0 54,5 38,6
175 Önnur fryst þorskflök – – – – – – 1,8 0,3 0,2
195 Önnur fryst ufsaflök – – – 1,1 0,2 0,0 – – –
205 Önnur fryst karfaflök – – – – – – 121,8 30,6 21,7
220 Önnur blokkfryst fiskflök 37,0 1,4 0,3 – – – 7,5 1,2 0,9
230 Frystur fiskmarningur 26,0 1,5 0,3 18,0 1,4 0,2 20,4 1,7 1,2
240 Fryst rækja – – – 55,5 11,4 1,7 31,0 11,8 8,3
280 Þorskalýsi til manneldis 10,7 8,3 1,6 10,2 9,1 1,4 5,4 4,6 3,2
355 Annað lýsi 0,0 0,2 0,0 – – – – – –
399 Aðrar sjávarafurðir 0,0 0,0 0,0 16,2 1,5 0,2 – – –
 Landbúnaðarafurðir 34,9 6,8 1,3 75,1 17,9 2,8 – – –
620 Lax og silungur, kældur eða frystur 34,9 6,8 1,3 75,1 17,9 2,8 – – –
 Iðnaðarvörur 11,0 4,4 0,8 4,2 5,9 0,9 14,2 3,8 2,7
809 Lyf og lækningatæki – – – 4,2 5,9 0,9 0,1 0,2 0,1
825 Fiskkassar, trollkúlur og netahringir – – – – – – 4,9 1,4 1,0
840 Pappaumbúðir 2,5 0,2 0,0 – – – – – –
855 Fiskinet og -línur, kaðlar o.þ.h. 0,9 0,7 0,1 – – – – – –
890 Rafeindavogir – – – – – – 0,2 1,5 1,1
893 Ýmis búnaður til fiskveiða 1,1 0,3 0,0 – – – – – –
895 Vélar til matvælavinnslu – – – 0,0 0,1 0,0 – – –
899 Aðrar iðnaðarvörur 6,6 3,3 0,6 0,0 0,0 0,0 9,0 0,8 0,5
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Pólland  
 Samtals 3.392,2 319,2 100,0 2.775,6 299,9 100,0 936,7 264,1 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
  
 Sjávarafurðir 2.893,7 201,0 63,0 2.053,4 190,8 63,6 563,9 93,0 35,2
130 Fryst síld, heil og flök 1.710,3 92,9 29,1 722,3 39,6 13,2 – – –
140 Fryst loðna, heil og flök 332,5 7,3 2,3 – – – – – –
155 Heilfrystur karfi 168,5 16,5 5,2 33,0 4,2 1,4 – – –
160 Heilfrystur flatfiskur – – – 1,1 0,2 0,1 – – –
165 Annar heilfrystur fiskur 619,7 32,3 10,1 1.225,2 83,3 27,8 473,2 22,8 8,6
225 Önnur fryst fiskflök 3,9 0,2 0,1 – – – 3,8 0,2 0,1
230 Frystur fiskmarningur – – – – – – 13,2 0,8 0,3
240 Fryst rækja – – – 8,1 3,0 1,0 – – –
270 Fryst loðnuhrogn 0,2 0,0 0,0 – – – – – –
280 Þorskalýsi til manneldis 51,8 51,4 16,1 60,4 60,2 20,1 67,9 68,8 26,0
350 Loðnu- og síldarlýsi 3,3 0,2 0,1 2,1 0,2 0,1 – – –
355 Annað lýsi 1,5 0,1 0,0 1,1 0,1 0,0 5,9 0,4 0,1
399 Aðrar sjávarafurðir 2,0 0,1 0,0 – – – – – –
 Landbúnaðarafurðir 16,6 0,6 0,2 – – – 95,0 6,5 2,5
620 Lax og silungur, kældur eða frystur 16,6 0,6 0,2 – – – – – –
690 Aðrar landbúnaðarafurðir – – – – – – 95,0 6,5 2,5
 Iðnaðarvörur 481,8 117,5 36,8 718,8 107,4 35,8 277,7 164,5 62,3
800 Fiskmeti í loftþéttum umbúðum – – – 5,4 3,2 1,1 14,4 6,1 2,3
815 Kísilgúr 361,0 7,4 2,3 180,9 3,7 1,2 – – –
825 Fiskkassar, trollkúlur og netahringir – – – – – – 10,9 3,5 1,3
830 Loðsútuð skinn 24,0 78,2 24,5 13,9 60,2 20,1 6,0 20,2 7,7
855 Fiskinet og -línur, kaðlar o.þ.h. 8,0 2,0 0,6 – – – 3,5 0,8 0,3
860 Prjónavörur, aðallega úr ull – – – 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
865 Annar fatnaður – – – – – – 2,2 0,0 0,0
880 Kísiljárn – – – 512,2 27,3 9,1 – – –
890 Rafeindavogir 9,0 7,8 2,5 0,1 0,6 0,2 0,2 6,7 2,5
893 Ýmis búnaður til fiskveiða 17,2 1,1 0,3 0,0 0,7 0,2 12,9 2,3 0,9
895 Vélar til matvælavinnslu – – – 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1
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899 Aðrar iðnaðarvörur 62,7 21,0 6,6 6,3 11,6 3,9 227,5 124,7 47,2
 Aðrar vörur – 0,0 0,0 3,3 1,7 0,6 0,1 0,2 0,1
935 Endurbætur fiskiskipa – – – 3,3 1,6 0,5 – – –
990 Aðrar vörur – 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Rúmenía  
 Samtals 1,3 1,4 100,0 40,0 11,4 100,0 101,3 13,8 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  
 Sjávarafurðir 1,3 1,4 100,0 37,8 3,1 26,8 96,5 4,5 33,0
165 Annar heilfrystur fiskur – – – 36,9 1,8 15,5 96,5 4,5 33,0
280 Þorskalýsi til manneldis 1,3 1,4 100,0 0,9 1,3 11,3 – – –
 Iðnaðarvörur – – – 2,2 8,4 73,2 4,7 9,2 67,0
890 Rafeindavogir – – – – – – 1,2 3,5 25,2
899 Aðrar iðnaðarvörur – – – 2,2 8,4 73,2 3,6 5,8 41,9
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Slóvakía  
 Samtals – 0,0 100,0 38,6 1,1 100,0 6,1 11,7 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  
 Landbúnaðarafurðir – – – – – – 3,5 0,5 4,6
600 Lifandi hross (fjöldi) – – – – – – (10) 0,5 4,6
 Iðnaðarvörur – – – 38,6 1,1 99,9 2,6 11,2 95,4
800 Fiskmeti í loftþéttum umbúðum – – – – – – 1,7 1,2 10,1
809 Lyf og lækningatæki – – – – – – 0,9 10,0 85,3
815 Kísilgúr – – – 38,5 1,0 86,9 – – –
870 Ullarteppi – – – 0,1 0,2 13,1 – – –
 Aðrar vörur – 0,0 100,0 – 0,0 0,1 – – –
990 Aðrar vörur – 0,0 100,0 – 0,0 0,1 – – –
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Slóvenía  
 Samtals 130,0 41,5 100,0 85,4 12,4 100,0 65,9 13,4 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  
 Sjávarafurðir 122,4 20,9 50,4 85,1 11,5 93,0 65,4 12,4 92,9
80 Skreið 12,0 7,8 18,7 – – – 6,1 5,1 37,8
155 Heilfrystur karfi 110,4 13,2 31,7 85,1 11,5 93,0 59,2 7,4 55,0
 Iðnaðarvörur 7,6 20,5 49,5 0,3 0,8 6,8 0,5 1,0 7,1
809 Lyf og lækningatæki – – – – – – 0,0 0,2 1,7
830 Loðsútuð skinn 7,3 20,0 48,1 – – – – – –
860 Prjónavörur, aðallega úr ull 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 – – –
865 Annar fatnaður 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 – – –
870 Ullarteppi 0,2 0,3 0,7 0,3 0,6 4,7 0,5 0,7 5,2
899 Aðrar iðnaðarvörur – – – 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2
 Aðrar vörur – 0,0 0,1 – 0,0 0,2 – – –
990 Aðrar vörur – 0,0 0,1 – 0,0 0,2 – – –
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Fob-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %

Tyrkland  
 Samtals 338,1 98,7 100,0 522,8 39,2 100,0 1.493,4 65,2 100,0
 Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
  
 Sjávarafurðir – – – – – – 0,0 0,3 0,5
280 Þorskalýsi til manneldis – – – – – – 0,0 0,1 0,1
355 Annað lýsi – – – – – – 0,0 0,3 0,4
 Landbúnaðarafurðir – – – – – – 24,5 1,1 1,7
560 Saltaðar gærur – – – – – – 24,5 1,1 1,7
690 Aðrar landbúnaðarafurðir – – – – – – 0,0 0,0 0,0
 Iðnaðarvörur 338,1 98,7 100,0 522,8 39,1 99,7 1.468,8 63,8 97,8
809 Lyf og lækningatæki – – – – – – 0,1 9,8 15,0
815 Kísilgúr – – – 165,2 4,8 12,2 1.158,2 33,5 51,3
830 Loðsútuð skinn 32,5 80,3 81,3 1,8 6,1 15,7 1,8 2,8 4,4
888 Steinull 303,2 13,8 14,0 347,4 16,2 41,4 308,7 14,8 22,7
899 Aðrar iðnaðarvörur 2,4 4,6 4,7 8,4 11,9 30,4 0,1 2,9 4,4
 Aðrar vörur – 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 – – –
990 Aðrar vörur – 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 – – –

 
MALTA 
TÉKKLAND 
UNGVERJALAND 
Ekki til 
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Fylgirit 6  Innflutningur 
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Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1997-1999 
Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Búlgaría  
 Samtals 50,3 24,0 100,0 52,6 28,9 100,0 36,8 25,4 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  
0 Matur og lifandi dýr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 
05 Grænmeti og ávextir – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
09 Ýmsar unnar matvörur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 
1 Drykkjarvörur og tóbak – – – 3,3 0,4 1,4 1,8 0,6 2,3 
11 Drykkjarvörur – – – 3,3 0,4 1,4 1,8 0,6 2,3 
2 Hráefni, óneysluhæft 8,9 1,7 7,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 Korkur og trjáviður – – – 0,1 0,0 0,0 – – – 
26 Spunatrefjar og úrgangur 8,9 1,7 7,3 – – – – – – 
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 1,7 0,7 0,3 1,3 
54 Lyfja- og lækningavörur 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 – – – 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. – – – 0,3 0,4 1,5 0,7 0,3 1,3 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 – – – 
6 Framleiðsluvörur 14,4 3,8 15,8 10,0 3,0 10,3 9,1 2,4 9,5 
61 Leður, leðurvörur og loðskinn 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 0,1 0,2 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 2,2 0,7 2,9 1,3 0,4 1,4 2,4 0,6 2,4 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 3,6 1,2 5,2 2,3 0,9 3,0 0,7 0,2 0,8 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 0,4 0,1 0,4 1,0 0,3 1,0 0,5 0,2 0,9 
69 Unnar málmvörur ót.a. 8,0 1,5 6,4 5,4 1,4 4,8 5,5 1,3 5,1 
7 Vélar og samgöngutæki 15,1 5,0 20,7 1,7 1,8 6,3 2,3 1,0 4,1 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður – – – 1,3 1,4 4,8 0,0 0,0 0,0 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 0,0 0,2 0,6 0,2 0,1 0,3 – – – 
73 Málmsmíðavélar 0,0 0,0 0,0 – – – 2,1 0,6 2,2 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 14,9 4,1 16,9 0,1 0,2 0,6 0,1 0,3 1,2 
75 Skrifstofuvélar og tölvur 0,0 0,3 1,1 0,0 0,0 0,1 – – – 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 0,1 0,5 2,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,6 
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78 Flutningatæki á vegum – – – – – – 0,0 0,0 0,1 
8 Ýmsar unnar vörur 11,9 13,5 56,1 37,2 23,2 80,4 22,5 21,0 82,5 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 0,9 0,3 1,2 2,4 0,7 2,5 2,9 1,2 4,8 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 5,5 1,5 6,3 12,4 3,3 11,4 12,3 3,0 11,8 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 – – – 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 3,7 9,6 39,8 5,5 16,3 56,6 4,5 14,8 58,4 
85 Skófatnaður 0,5 1,0 4,3 0,4 0,7 2,3 0,4 1,0 3,9 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 1,2 1,0 4,1 16,5 2,1 7,4 2,4 0,8 3,1 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Eistland  
 Samtals 10.435,4 272,3 100,0 11.663,7 415,7 100,0 15.757,4 913,8 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,5 0,2 0,5 0,2 0,6 0,5  
  
0 Matur og lifandi dýr 647,6 65,1 23,9 2.307,1 213,9 51,5 6.396,4 685,7 75,0 
03 Fiskur og unnið fiskmeti 647,6 65,1 23,9 2.306,9 213,9 51,4 6.393,3 684,9 75,0 
05 Grænmeti og ávextir – – – 0,2 0,0 0,0 – – – 
06 Sykur, sykurvörur og hunang – – – – – – 3,2 0,8 0,1 
09 Ýmsar unnar matvörur – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
1 Drykkjarvörur og tóbak 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
11 Drykkjarvörur 0,0 0,0 0,0 – – – 0,1 0,0 0,0 
2 Hráefni, óneysluhæft 9.265,1 173,2 63,6 8.897,6 163,6 39,3 8.879,1 163,3 17,9 
24 Korkur og trjáviður 9.265,1 173,2 63,6 8.897,6 163,6 39,3 8.879,1 163,3 17,9 
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 0,0 0,7 0,3 0,1 0,6 0,1 0,0 0,2 0,0 
51 Lífræn kemísk efni – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
52 Ólífræn kemísk efni – – – 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni – – – 0,0 0,1 0,0 – – – 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 0,0 0,7 0,3 0,1 0,4 0,1 – – – 
6 Framleiðsluvörur 508,0 20,6 7,6 381,4 19,5 4,7 293,3 12,8 1,4 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 500,6 15,9 5,8 367,3 11,2 2,7 281,1 7,5 0,8 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 0,4 0,1 0,0 0,5 0,2 0,0 2,7 0,5 0,1 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 4,4 3,8 1,4 9,2 6,9 1,7 4,8 3,5 0,4 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 0,5 0,2 0,1 0,9 0,3 0,1 1,4 0,5 0,1 
67 Járn og stál 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
68 Málmar aðrir en járn 1,8 0,5 0,2 – – – – – – 
69 Unnar málmvörur ót.a. 0,0 0,1 0,0 3,6 0,9 0,2 3,3 0,9 0,1 
7 Vélar og samgöngutæki 0,2 0,8 0,3 0,1 0,4 0,1 19,6 7,9 0,9 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina – – – – – – 2,1 0,6 0,1 
73 Málmsmíðavélar 0,1 0,3 0,1 – – – – – – 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 17,5 6,4 0,7 
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75 Skrifstofuvélar og tölvur 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 – – – 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður – – – 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
78 Flutningatæki á vegum – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
8 Ýmsar unnar vörur 14,5 12,0 4,4 77,3 17,7 4,3 168,9 43,8 4,8 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 1,8 1,9 0,7 57,1 3,3 0,8 113,7 11,6 1,3 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 10,4 3,4 1,3 10,4 2,9 0,7 26,4 7,0 0,8 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 0,8 2,8 1,0 1,3 4,4 1,1 5,2 14,9 1,6 
85 Skófatnaður 0,5 0,4 0,1 0,3 0,5 0,1 0,4 0,9 0,1 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. – – – 0,0 0,1 0,0 – – – 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 1,0 3,5 1,3 8,2 6,5 1,6 23,1 9,5 1,0 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Kýpur  
 Samtals 46,7 22,3 100,0 21,8 19,9 100,0 83,5 13,9 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  
0 Matur og lifandi dýr 22,1 1,3 5,8 4,0 0,2 1,2 5,3 0,3 2,1 
05 Grænmeti og ávextir 21,3 1,1 5,1 3,9 0,2 1,0 5,2 0,3 1,8 
09 Ýmsar unnar matvörur 0,7 0,2 0,7 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 
1 Drykkjarvörur og tóbak 9,7 14,6 65,5 7,5 15,0 75,5 3,5 7,4 53,4 
11 Drykkjarvörur 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 – – – 
12 Tóbak og unnar tóbaksvörur 9,7 14,6 65,4 7,4 15,0 75,4 3,5 7,4 53,4 
2 Hráefni, óneysluhæft 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
27 Áburður og jarðefni, óunnin 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar – – – 9,0 1,6 7,9 10,4 1,8 13,1 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. – – – 9,0 1,6 7,9 10,4 1,8 13,1 
6 Framleiðsluvörur – – – – 0,0 0,0 63,2 3,5 25,1 
67 Járn og stál – – – – – – 60,9 3,1 22,6 
69 Unnar málmvörur ót.a. – – – – – – 2,3 0,4 2,6 
7 Vélar og samgöngutæki – – – 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
75 Skrifstofuvélar og tölvur – – – 0,0 0,0 0,2 – – – 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður – – – – – – 0,0 0,0 0,1 
8 Ýmsar unnar vörur 14,7 6,4 28,7 1,0 3,0 15,3 1,0 0,9 6,1 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,1 0,5 2,3 – – – – – – 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 2,8 3,9 17,5 0,6 1,8 9,1 1,0 0,4 3,2 
85 Skófatnaður 0,1 0,3 1,4 0,3 1,2 6,1 0,0 0,0 0,2 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. – – – – – – 0,0 0,1 0,9 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur – – – – – – 0,0 0,0 0,1 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 11,7 1,7 7,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 1,7 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Lettland  
 Samtals 11.673,4 359,9 100,0 14.509,6 516,5 100,0 13.833,0 629,0 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,6 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3  
  
0 Matur og lifandi dýr 280,6 25,0 6,9 675,1 70,1 13,6 2.010,3 239,2 38,0 
03 Fiskur og unnið fiskmeti 280,6 25,0 6,9 675,1 70,1 13,6 2.010,3 239,2 38,0 
1 Drykkjarvörur og tóbak 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Drykkjarvörur 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
2 Hráefni, óneysluhæft 11.023,8 291,6 81,0 13.494,5 378,4 73,3 11.309,5 294,3 46,8 
24 Korkur og trjáviður 11.023,8 291,6 81,0 13.494,5 378,4 73,3 11.309,5 294,3 46,8 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar – – – 12,0 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni – – – – – – 0,1 0,0 0,0 
58 Plastefni, unnin – – – 12,0 0,7 0,1 – – – 
6 Framleiðsluvörur 336,0 18,7 5,2 266,4 18,2 3,5 301,0 15,8 2,5 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 334,9 18,4 5,1 264,9 17,8 3,4 296,8 14,7 2,3 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 1,1 0,3 0,1 1,5 0,5 0,1 1,2 0,4 0,1 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 0,1 0,0 0,0 – – – 3,0 0,7 0,1 
69 Unnar málmvörur ót.a. – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
7 Vélar og samgöngutæki – – – 0,1 0,2 0,0 2,0 1,3 0,2 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður – – – – – – 0,2 0,2 0,0 
75 Skrifstofuvélar og tölvur – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki – – – 0,1 0,2 0,0 0,3 0,5 0,1 
78 Flutningatæki á vegum – – – – – – 1,4 0,5 0,1 
8 Ýmsar unnar vörur 32,9 24,6 6,8 61,5 48,8 9,5 210,1 78,5 12,5 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 3,8 1,2 0,3 21,0 6,0 1,2 191,5 40,6 6,5 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. – – – 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 5,4 14,0 3,9 16,2 40,3 7,8 15,8 35,9 5,7 
85 Skófatnaður 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 23,5 9,1 2,5 24,1 2,1 0,4 2,7 1,6 0,3 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Litáen  
 Samtals 652,1 80,5 100,0 6.450,5 293,9 100,0 6.591,8 406,2 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2  
  
0 Matur og lifandi dýr 441,1 43,5 54,1 1.552,6 154,7 52,6 2.483,6 292,0 71,9 
03 Fiskur og unnið fiskmeti 402,7 42,7 53,1 1.552,5 154,7 52,6 2.483,6 292,0 71,9 
04 Korn og unnar kornvörur – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
08 Skepnufóður, nema ómalað korn 38,3 0,8 1,0 – – – – – – 
1 Drykkjarvörur og tóbak 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Drykkjarvörur 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
2 Hráefni, óneysluhæft – – – – 0,0 0,0 184,2 4,2 1,0 
24 Korkur og trjáviður – – – – – – 184,2 4,2 1,0 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar – – – 4.552,6 75,0 25,5 3.432,3 31,7 7,8 
56 Tilbúinn áburður, annar en í 27 – – – 4.552,6 75,0 25,5 3.432,3 31,7 7,8 
6 Framleiðsluvörur 187,6 18,3 22,7 297,9 27,8 9,4 388,7 26,6 6,5 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 160,3 8,1 10,1 124,9 5,6 1,9 259,6 11,9 2,9 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 0,2 0,1 0,1 87,7 3,2 1,1 5,4 1,7 0,4 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku – – – 0,0 0,0 0,0 48,0 1,6 0,4 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 10,3 6,5 8,1 11,1 6,8 2,3 9,7 5,8 1,4 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum – – – 1,8 0,9 0,3 1,0 0,4 0,1 
67 Járn og stál 16,4 3,4 4,2 17,0 0,6 0,2 38,4 1,4 0,3 
68 Málmar aðrir en járn 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
69 Unnar málmvörur ót.a. 0,6 0,2 0,3 55,3 10,7 3,6 26,7 3,9 0,9 
7 Vélar og samgöngutæki 8,0 1,3 1,7 17,2 1,7 0,6 47,0 5,3 1,3 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður – – – – – – 1,7 0,1 0,0 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 4,7 0,5 0,6 – – – 1,3 0,5 0,1 
73 Málmsmíðavélar – – – – – – 7,3 1,8 0,4 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 1,0 0,4 0,5 6,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
78 Flutningatæki á vegum 2,3 0,4 0,5 10,3 1,0 0,3 36,5 2,8 0,7 
79 Önnur flutningatæki – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
8 Ýmsar unnar vörur 15,4 17,4 21,6 30,3 34,8 11,8 56,1 46,5 11,4 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 
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82 Húsgögn og hlutar til þeirra 7,9 2,0 2,5 16,1 4,9 1,7 42,6 10,6 2,6 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 5,7 14,6 18,1 10,1 28,2 9,6 12,3 35,4 8,7 
85 Skófatnaður 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 1,7 0,6 0,8 3,4 1,3 0,4 0,9 0,3 0,1 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Malta  
 Samtals 4,1 5,7 100,0 4,6 7,9 100,0 4,6 7,4 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  
0 Matur og lifandi dýr – – – 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
05 Grænmeti og ávextir – – – 0,1 0,0 0,2 – – – 
6 Framleiðsluvörur 0,0 0,1 1,2 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,5 
61 Leður, leðurvörur og loðskinn 0,0 0,1 0,9 – – – – – – 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. – – – 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 
69 Unnar málmvörur ót.a. 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 Vélar og samgöngutæki 0,0 0,1 1,3 0,1 0,2 2,4 0,1 0,2 3,2 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður – – – 0,0 0,0 0,1 – – – 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 – – – 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
75 Skrifstofuvélar og tölvur – – – 0,0 0,0 0,5 – – – 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 1,8 0,1 0,2 3,1 
78 Flutningatæki á vegum – – – – – – 0,0 0,0 0,1 
8 Ýmsar unnar vörur 4,0 5,5 97,5 4,4 7,6 96,3 4,4 7,1 96,3 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 0,8 1,2 21,8 0,6 1,7 21,5 0,6 1,2 16,5 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 0,3 0,2 3,4 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,1 1,3 0,0 0,1 0,8 0,0 0,1 1,4 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 3,2 4,2 74,4 3,8 5,8 73,0 3,5 5,5 75,1 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Pólland  
 Samtals 19.880,9 822,9 100,0 33.432,5 2.570,7 100,0 28.593,8 1.738,2 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 1,0 0,6 1,3 1,5 1,1 1,0  
  
0 Matur og lifandi dýr 1.848,1 50,0 6,1 365,6 68,6 2,7 1.231,5 184,3 10,6 
01 Kjöt og unnar kjötvörur – – – – – – 0,3 0,2 0,0 
03 Fiskur og unnið fiskmeti 0,0 0,0 0,0 110,0 15,5 0,6 936,9 124,2 7,1 
04 Korn og unnar kornvörur 1.778,5 45,1 5,5 149,5 44,6 1,7 164,8 48,5 2,8 
05 Grænmeti og ávextir 69,4 4,8 0,6 105,5 8,3 0,3 128,0 10,5 0,6 
06 Sykur, sykurvörur og hunang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,0 1,0 0,7 0,0 
09 Ýmsar unnar matvörur 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
1 Drykkjarvörur og tóbak 43,4 5,0 0,6 34,6 4,5 0,2 26,0 2,3 0,1 
11 Drykkjarvörur 43,4 5,0 0,6 34,6 4,5 0,2 26,0 2,3 0,1 
12 Tóbak og unnar tóbaksvörur – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
2 Hráefni, óneysluhæft 101,8 4,5 0,5 39,4 0,7 0,0 12,4 1,2 0,1 
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar – – – 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 Korkur og trjáviður 98,6 4,2 0,5 1,1 0,2 0,0 6,9 0,8 0,0 
27 Áburður og jarðefni, óunnin 3,0 0,2 0,0 38,1 0,3 0,0 3,9 0,2 0,0 
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns 0,2 0,1 0,0 – – – 1,5 0,2 0,0 
3 Eldsneyti og skyld efni 15.804,9 97,8 11,9 25.521,1 200,3 7,8 17.589,3 99,2 5,7 
32 Kol, koks og mór 15.804,9 97,8 11,9 25.519,1 200,2 7,8 17.589,3 99,2 5,7 
33 Jarðolía og -afurðir og skyld efni – – – 2,0 0,1 0,0 – – – 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 61,1 4,8 0,6 107,9 12,5 0,5 125,3 12,8 0,7 
51 Lífræn kemísk efni – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
52 Ólífræn kemísk efni 60,3 4,5 0,6 11,4 0,6 0,0 21,3 0,7 0,0 
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni 0,0 0,0 0,0 – – – 0,0 0,0 0,0 
54 Lyfja- og lækningavörur 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. 0,1 0,0 0,0 – – – 0,0 0,1 0,0 
58 Plastefni, unnin 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 0,7 0,2 0,0 96,3 11,3 0,4 103,8 11,8 0,7 
6 Framleiðsluvörur 914,9 147,0 17,9 2.762,7 120,2 4,7 7.030,8 249,1 14,3 
61 Leður, leðurvörur og loðskinn 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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62 Unnar gúmmívörur ót.a. 135,0 8,9 1,1 176,3 13,5 0,5 208,0 17,9 1,0 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 42,8 6,5 0,8 31,9 8,5 0,3 100,0 12,1 0,7 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7 0,0 1,6 0,5 0,0 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 74,0 16,8 2,0 38,7 12,0 0,5 69,2 17,4 1,0 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 28,3 8,8 1,1 29,7 10,4 0,4 53,7 20,3 1,2 
67 Járn og stál 85,8 11,4 1,4 2.353,8 50,4 2,0 6.099,7 110,5 6,4 
68 Málmar aðrir en járn 1,4 0,3 0,0 8,9 2,1 0,1 10,5 2,2 0,1 
69 Unnar málmvörur ót.a. 547,5 94,2 11,4 121,0 22,7 0,9 488,0 68,1 3,9 
7 Vélar og samgöngutæki 867,6 402,5 48,9 4.240,4 2.009,2 78,2 2.022,8 952,2 54,8 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 19,3 3,7 0,5 47,7 11,8 0,5 32,7 19,1 1,1 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 21,4 7,4 0,9 54,2 50,2 2,0 11,1 5,9 0,3 
75 Skrifstofuvélar og tölvur – – – 0,0 0,1 0,0 – – – 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 0,9 1,0 0,1 4,5 4,2 0,2 24,4 20,6 1,2 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 37,0 8,4 1,0 129,6 22,3 0,9 19,7 11,3 0,6 
78 Flutningatæki á vegum 44,3 8,3 1,0 68,4 11,1 0,4 31,7 6,8 0,4 
79 Önnur flutningatæki 744,6 373,4 45,4 3.936,0 1.909,4 74,3 1.903,1 888,0 51,1 
8 Ýmsar unnar vörur 239,2 111,2 13,5 360,4 153,9 6,0 555,7 237,2 13,6 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 30,1 5,2 0,6 84,1 13,2 0,5 50,1 11,7 0,7 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 147,0 37,9 4,6 200,8 56,8 2,2 407,1 117,9 6,8 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,1 0,3 0,0 0,3 1,1 0,0 0,3 1,3 0,1 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 12,6 53,8 6,5 13,3 67,0 2,6 19,8 85,2 4,9 
85 Skófatnaður 1,9 3,6 0,4 1,1 1,8 0,1 0,8 1,3 0,1 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,8 1,2 0,1 0,8 1,0 0,0 0,8 1,3 0,1 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 46,7 9,2 1,1 59,7 12,9 0,5 76,7 18,2 1,0 
9 Aðrar vörur, ót.a. – – – 0,4 0,9 0,0 – – – 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Rúmenía  
 Samtals 208,5 85,4 100,0 622,9 202,5 100,0 371,8 215,9 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1  
  
0 Matur og lifandi dýr 3,1 0,2 0,3 2,8 0,3 0,1 0,9 0,1 0,1 
05 Grænmeti og ávextir 3,1 0,2 0,3 2,8 0,3 0,1 0,9 0,1 0,1 
1 Drykkjarvörur og tóbak – – – – 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 
11 Drykkjarvörur – – – – – – 0,5 0,1 0,1 
2 Hráefni, óneysluhæft 3,4 0,4 0,4 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 Korkur og trjáviður 3,4 0,4 0,4 – – – – – – 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar – – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
6 Framleiðsluvörur 150,6 11,0 12,9 75,3 9,5 4,7 122,9 10,9 5,0 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 0,7 0,3 0,3 0,9 0,4 0,2 0,8 0,3 0,1 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 1,4 0,4 0,5 3,7 1,0 0,5 12,8 2,5 1,2 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 5,2 1,8 2,1 6,3 2,5 1,2 1,8 1,1 0,5 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 6,3 3,2 3,7 8,6 2,9 1,4 7,4 3,0 1,4 
67 Járn og stál 135,8 5,0 5,8 55,1 2,5 1,2 99,2 3,6 1,7 
69 Unnar málmvörur ót.a. 1,1 0,4 0,4 0,8 0,2 0,1 0,8 0,3 0,1 
7 Vélar og samgöngutæki 1,1 1,1 1,3 484,9 97,7 48,3 181,8 92,3 42,8 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 0,7 0,2 0,3 75,1 12,5 6,2 180,5 90,2 41,8 
73 Málmsmíðavélar 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. – – – 406,2 80,8 39,9 0,1 0,1 0,1 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 0,1 0,6 0,7 0,8 3,7 1,8 1,0 1,7 0,8 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 
79 Önnur flutningatæki – – – 2,4 0,6 0,3 – – – 
8 Ýmsar unnar vörur 50,3 72,7 85,1 60,0 95,0 46,9 65,9 112,5 52,1 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 1,9 0,6 0,3 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 30,2 9,7 11,4 31,8 11,3 5,6 33,4 12,0 5,5 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 11,9 51,0 59,7 19,1 72,3 35,7 21,2 86,2 39,9 
85 Skófatnaður 6,4 10,8 12,6 6,4 10,0 4,9 6,1 12,5 5,8 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. – – – 0,0 0,0 0,0 – – – 
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88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 1,2 0,7 0,8 2,1 1,2 0,6 3,3 1,1 0,5 

 



 85 

 
Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Slóvakía  
 Samtals 164,7 77,2 100,0 273,7 92,0 100,0 557,5 114,2 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1  
  
0 Matur og lifandi dýr 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
06 Sykur, sykurvörur og hunang 0,0 0,0 0,0 – – – 0,0 0,0 0,0 
07 Kaffi, kakó, te, krydd – – – 0,1 0,0 0,0 – – – 
1 Drykkjarvörur og tóbak 0,2 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Drykkjarvörur 0,2 0,0 0,0 – – – – – – 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 1,5 13,0 16,9 0,9 4,9 5,3 347,5 26,0 22,8 
52 Ólífræn kemísk efni – – – – – – 346,0 17,6 15,4 
54 Lyfja- og lækningavörur 1,5 13,0 16,8 0,9 4,9 5,3 1,5 8,5 7,4 
58 Plastefni, unnin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
6 Framleiðsluvörur 105,5 23,4 30,2 64,5 15,5 16,9 89,0 21,6 18,9 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 90,5 16,4 21,2 45,8 9,3 10,1 30,1 5,8 5,1 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 0,7 0,6 0,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 4,2 2,1 1,8 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 3,0 2,5 3,3 4,9 2,5 2,7 1,7 1,8 1,6 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 1,1 1,1 1,5 0,9 0,3 0,3 7,5 1,3 1,1 
67 Járn og stál 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 
68 Málmar aðrir en járn 2,3 0,9 1,2 11,0 2,5 2,7 44,0 10,0 8,7 
69 Unnar málmvörur ót.a. 7,6 1,7 2,2 1,0 0,6 0,6 1,4 0,5 0,5 
7 Vélar og samgöngutæki 26,5 11,6 15,0 64,3 25,9 28,2 54,7 29,1 25,5 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 2,7 2,5 2,2 
73 Málmsmíðavélar 2,5 2,1 2,7 14,6 6,5 7,1 19,1 7,1 6,2 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 1,0 0,6 0,8 1,5 1,5 1,6 2,8 1,8 1,5 
75 Skrifstofuvélar og tölvur 0,2 0,5 0,7 – – – 0,1 0,5 0,5 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 22,3 7,9 10,2 47,9 17,6 19,1 29,2 16,6 14,6 
78 Flutningatæki á vegum 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,6 
8 Ýmsar unnar vörur 31,0 29,2 37,8 143,9 45,6 49,6 66,3 37,5 32,8 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 4,7 1,4 1,9 94,0 15,0 16,4 – – – 
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82 Húsgögn og hlutar til þeirra 13,0 3,6 4,6 38,2 10,4 11,3 48,3 11,9 10,4 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 4,9 15,7 20,3 2,8 11,5 12,5 6,3 15,4 13,5 
85 Skófatnaður 6,8 7,3 9,5 7,8 7,1 7,8 8,2 8,4 7,4 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,2 0,2 0,3 0,2 0,9 1,0 0,1 0,2 0,2 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 1,4 0,9 1,1 0,7 0,4 0,5 3,4 1,5 1,3 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Slóvenía  
 Samtals 160,3 100,7 100,0 470,7 167,9 100,0 460,3 226,5 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1  
  
0 Matur og lifandi dýr 0,3 0,1 0,1 – 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 
06 Sykur, sykurvörur og hunang 0,3 0,1 0,1 – – – 0,3 0,1 0,0 
1 Drykkjarvörur og tóbak 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 
11 Drykkjarvörur 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 9,9 3,4 3,4 7,3 2,3 1,4 8,5 1,1 0,5 
52 Ólífræn kemísk efni – – – 2,1 0,2 0,1 8,5 1,1 0,5 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. – – – 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 
58 Plastefni, unnin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 9,9 3,4 3,4 4,9 1,9 1,1 – – – 
6 Framleiðsluvörur 68,0 18,2 18,0 87,6 22,0 13,1 60,2 16,7 7,4 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 57,4 14,8 14,7 71,9 17,0 10,2 34,2 9,8 4,3 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 8,2 1,2 0,5 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 3,6 0,7 0,7 7,3 1,7 1,0 4,4 1,2 0,5 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 1,2 0,4 0,2 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,5 2,5 1,3 0,6 
67 Járn og stál – – – – – – 1,3 0,3 0,1 
68 Málmar aðrir en járn 3,1 0,7 0,7 3,7 0,5 0,3 4,8 0,7 0,3 
69 Unnar málmvörur ót.a. 2,9 1,3 1,3 3,4 1,5 0,9 3,6 1,8 0,8 
7 Vélar og samgöngutæki 35,8 48,6 48,3 318,2 82,0 48,8 321,4 143,4 63,3 
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður – – – 246,9 34,4 20,5 259,3 94,2 41,6 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina – – – 1,0 0,3 0,2 2,0 0,7 0,3 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 12,2 32,2 32,0 5,2 9,5 5,7 9,2 16,3 7,2 
75 Skrifstofuvélar og tölvur – – – – – – 0,1 0,9 0,4 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður – – – 0,6 1,1 0,7 0,1 0,2 0,1 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 23,6 16,4 16,3 64,6 36,6 21,8 50,7 31,1 13,7 
78 Flutningatæki á vegum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
8 Ýmsar unnar vörur 46,2 30,4 30,2 56,8 61,3 36,5 69,2 65,1 28,7 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 7,5 1,8 1,8 4,5 1,1 0,6 3,6 1,0 0,4 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 23,4 6,0 6,0 28,5 7,2 4,3 27,7 6,7 2,9 
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83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 2,5 14,8 14,7 5,2 35,1 20,9 4,8 33,0 14,6 
85 Skófatnaður 1,6 2,3 2,3 2,1 2,5 1,5 0,7 1,6 0,7 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,4 1,3 1,3 2,9 7,5 4,5 4,9 14,0 6,2 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,4 0,4 0,4 2,1 1,2 0,3 1,3 0,6 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 10,7 3,8 3,8 13,3 5,9 3,5 27,2 7,6 3,4 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Tékkland  
 Samtals 3.761,3 486,8 100,0 5.306,3 757,4 100,0 4.149,2 822,8 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5  
  
0 Matur og lifandi dýr 0,5 0,2 0,1 – 0,0 0,0 3,2 0,7 0,1 
05 Grænmeti og ávextir – – – – – – 0,1 0,0 0,0 
06 Sykur, sykurvörur og hunang – – – – – – 3,2 0,7 0,1 
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,5 0,2 0,1 – – – – – – 
1 Drykkjarvörur og tóbak 122,8 8,5 1,7 160,6 11,3 1,5 210,4 14,7 1,8 
11 Drykkjarvörur 122,8 8,5 1,7 160,6 11,3 1,5 210,4 14,7 1,8 
2 Hráefni, óneysluhæft 12,1 1,8 0,4 17,0 2,3 0,3 0,0 0,0 0,0 
23 Hrá-, gervi- og endurunnið gúmmí – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
24 Korkur og trjáviður 1,0 0,5 0,1 – – – – – – 
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns 11,1 1,3 0,3 17,0 2,3 0,3 – – – 
3 Eldsneyti og skyld efni 72,4 1,7 0,3 372,2 8,2 1,1 91,9 1,9 0,2 
33 Jarðolía og -afurðir og skyld efni 72,4 1,7 0,3 372,2 8,2 1,1 91,9 1,9 0,2 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 14,8 3,3 0,7 28,4 8,9 1,2 37,6 12,1 1,5 
52 Ólífræn kemísk efni 0,0 0,0 0,0 20,0 2,4 0,3 20,0 2,5 0,3 
54 Lyfja- og lækningavörur 1,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 
57 Plastefni, óunnin 11,4 1,6 0,3 – – – 0,0 0,0 0,0 
58 Plastefni, unnin 0,9 0,4 0,1 2,8 2,1 0,3 0,8 0,4 0,0 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 1,0 0,8 0,2 5,4 4,2 0,6 16,1 8,8 1,1 
6 Framleiðsluvörur 3.130,6 278,9 57,3 3.948,2 349,4 46,1 2.426,7 200,2 24,3 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 69,8 19,2 3,9 67,4 19,0 2,5 28,7 9,5 1,2 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 1,7 0,8 0,2 4,5 1,7 0,2 23,7 1,9 0,2 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 35,0 3,9 0,8 5,2 1,4 0,2 47,0 5,5 0,7 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 39,0 32,4 6,7 56,7 41,2 5,4 67,7 47,7 5,8 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 15,9 9,7 2,0 47,9 19,5 2,6 29,7 19,9 2,4 
67 Járn og stál 2.186,7 92,6 19,0 2.497,4 105,2 13,9 1.846,0 74,0 9,0 
68 Málmar aðrir en járn 59,5 9,4 1,9 113,0 19,0 2,5 44,3 7,7 0,9 
69 Unnar málmvörur ót.a. 723,0 111,0 22,8 1.156,2 142,3 18,8 339,5 33,9 4,1 
7 Vélar og samgöngutæki 353,1 152,8 31,4 697,2 303,9 40,1 1.279,4 504,4 61,3 
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71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 1,2 1,1 0,2 3,9 3,0 0,4 565,9 174,2 21,2 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 152,7 49,6 10,2 347,1 121,2 16,0 189,5 70,3 8,5 
73 Málmsmíðavélar 32,1 12,5 2,6 8,9 4,2 0,6 5,0 4,1 0,5 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 51,9 36,6 7,5 47,4 37,9 5,0 26,3 18,6 2,3 
75 Skrifstofuvélar og tölvur – – – 0,4 0,6 0,1 0,5 0,5 0,1 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður – – – 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 10,2 6,8 1,4 5,9 6,5 0,9 8,7 9,4 1,1 
78 Flutningatæki á vegum 105,0 46,1 9,5 283,1 129,9 17,2 482,8 226,7 27,6 
79 Önnur flutningatæki – – – 0,4 0,3 0,0 0,6 0,3 0,0 
8 Ýmsar unnar vörur 55,1 39,6 8,1 82,8 73,3 9,7 100,0 88,9 10,8 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 6,6 2,3 0,5 11,7 3,4 0,4 8,0 4,2 0,5 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 24,8 7,9 1,6 35,5 11,6 1,5 27,6 7,1 0,9 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 5,7 16,0 3,3 16,2 38,3 5,1 26,5 48,7 5,9 
85 Skófatnaður 1,6 2,5 0,5 1,5 2,5 0,3 2,1 2,7 0,3 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,6 1,4 0,3 0,6 0,6 0,1 0,6 1,7 0,2 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,2 0,0 0,3 0,8 0,1 0,5 1,3 0,2 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 15,7 9,2 1,9 17,0 16,1 2,1 34,2 23,0 2,8 

 



 91 

 
Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Tyrkland  
 Samtals 390,6 217,4 100,0 527,8 313,5 100,0 565,2 344,1 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2  
  
0 Matur og lifandi dýr 102,5 19,5 9,0 91,1 17,4 5,5 71,7 12,9 3,7 
04 Korn og unnar kornvörur 2,0 0,2 0,1 0,7 0,1 0,0 0,6 0,1 0,0 
05 Grænmeti og ávextir 100,3 19,2 8,8 90,3 17,2 5,5 70,5 12,6 3,7 
06 Sykur, sykurvörur og hunang 0,1 0,1 0,0 – – – 0,0 0,0 0,0 
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,2 0,1 
09 Ýmsar unnar matvörur – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
1 Drykkjarvörur og tóbak 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Drykkjarvörur 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
2 Hráefni, óneysluhæft 7,5 1,3 0,6 11,3 1,3 0,4 8,6 1,0 0,3 
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar 7,3 0,8 0,4 11,3 1,3 0,4 8,3 0,9 0,3 
24 Korkur og trjáviður – – – – – – 0,3 0,1 0,0 
27 Áburður og jarðefni, óunnin – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 – – – 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 0,2 3,4 1,5 0,7 0,2 0,1 6,0 0,3 0,1 
51 Lífræn kemísk efni 0,2 3,4 1,5 – – – – – – 
52 Ólífræn kemísk efni – – – 0,2 0,1 0,0 6,0 0,3 0,1 
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. – – – 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
58 Plastefni, unnin – – – – – – 0,0 0,0 0,0 
6 Framleiðsluvörur 109,8 31,4 14,5 135,0 42,8 13,6 161,4 61,7 17,9 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 12,8 4,5 2,1 23,2 9,3 3,0 21,1 8,9 2,6 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 0,0 0,0 0,0 – – – – – – 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 65,1 21,8 10,0 80,8 28,7 9,2 91,0 42,5 12,3 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 29,3 3,4 1,6 28,7 4,0 1,3 17,1 3,5 1,0 
67 Járn og stál 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 
68 Málmar aðrir en járn – – – 0,1 0,0 0,0 28,1 5,5 1,6 
69 Unnar málmvörur ót.a. 2,5 1,6 0,7 1,7 0,5 0,1 3,4 1,1 0,3 
7 Vélar og samgöngutæki 107,1 69,4 31,9 208,3 114,5 36,5 215,8 108,3 31,5 
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71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 1,6 2,4 1,1 2,1 2,8 0,9 0,2 0,9 0,2 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 7,9 2,6 1,2 – – – 0,0 0,0 0,0 
73 Málmsmíðavélar – – – 6,5 2,5 0,8 19,7 4,8 1,4 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,2 0,4 0,2 3,2 1,6 0,5 3,8 1,8 0,5 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 76,5 55,8 25,6 146,4 88,0 28,1 139,6 80,5 23,4 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 20,5 7,8 3,6 45,1 17,3 5,5 44,7 16,9 4,9 
78 Flutningatæki á vegum 0,5 0,4 0,2 4,9 2,4 0,8 7,8 3,4 1,0 
8 Ýmsar unnar vörur 63,4 92,4 42,5 81,3 136,7 43,6 101,6 159,9 46,5 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 1,1 0,4 0,2 1,0 0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 1,4 0,4 0,2 8,0 2,1 0,7 8,5 2,4 0,7 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 31,4 83,0 38,2 45,8 124,3 39,6 48,2 139,3 40,5 
85 Skófatnaður 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 2,3 0,7 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 29,2 8,0 3,7 26,2 9,6 3,1 43,9 15,5 4,5 
9 Aðrar vörur, ót.a. – – – 0,2 0,6 0,2 – – – 
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Cif-verð á gengi hvers árs  1997   1998   1999  
 Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % 

Ungverjaland  
 Samtals 265,4 127,5 100,0 2.285,7 232,9 100,0 557,6 267,2 100,0 
 Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1  
  
0 Matur og lifandi dýr 1,9 0,3 0,2 1.794,2 20,3 8,7 2,5 0,6 0,2 
04 Korn og unnar kornvörur – – – 1.792,1 20,0 8,6 – – – 
05 Grænmeti og ávextir 1,8 0,3 0,2 2,1 0,4 0,2 2,0 0,4 0,1 
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,1 0,0 0,0 – – – 0,5 0,2 0,1 
1 Drykkjarvörur og tóbak 21,3 3,1 2,4 12,7 2,4 1,0 9,3 2,2 0,8 
11 Drykkjarvörur 21,3 3,1 2,4 12,7 2,4 1,0 9,3 2,2 0,8 
2 Hráefni, óneysluhæft 4,4 0,7 0,5 33,5 2,4 1,0 3,1 0,7 0,3 
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar – – – – – – 0,2 0,0 0,0 
24 Korkur og trjáviður – – – 30,1 1,6 0,7 – – – 
26 Spunatrefjar og úrgangur 2,0 0,5 0,4 3,4 0,8 0,3 3,0 0,7 0,3 
27 Áburður og jarðefni, óunnin 2,4 0,2 0,2 – – – – – – 
3 Eldsneyti og skyld efni 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
33 Jarðolía og -afurðir og skyld efni 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 19,9 5,0 3,9 6,6 2,8 1,2 2,2 3,9 1,5 
51 Lífræn kemísk efni 0,2 2,0 1,5 0,1 1,0 0,4 0,1 0,5 0,2 
54 Lyfja- og lækningavörur 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. – – – 0,5 0,2 0,1 0,8 2,8 1,1 
58 Plastefni, unnin 19,5 2,7 2,2 6,0 1,5 0,7 – – – 
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 0,3 0,0 0,0 – – – 1,3 0,3 0,1 
6 Framleiðsluvörur 98,8 23,7 18,6 265,6 60,2 25,8 155,8 47,2 17,7 
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 18,9 4,5 3,6 72,7 15,2 6,5 50,7 15,2 5,7 
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 1,7 0,5 0,4 2,3 0,7 0,3 0,7 0,2 0,1 
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 1,6 0,5 0,4 4,3 1,2 0,5 2,5 0,6 0,2 
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 9,4 5,9 4,6 13,3 12,0 5,1 9,2 8,9 3,3 
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 0,7 0,5 0,4 3,6 1,6 0,7 7,8 2,9 1,1 
67 Járn og stál 5,4 0,4 0,3 10,3 0,5 0,2 3,1 2,4 0,9 
68 Málmar aðrir en járn 55,5 10,6 8,3 124,7 26,2 11,2 75,7 15,6 5,8 
69 Unnar málmvörur ót.a. 5,7 0,9 0,7 34,4 2,9 1,3 6,1 1,5 0,5 
7 Vélar og samgöngutæki 76,4 56,2 44,0 123,3 92,8 39,9 117,2 117,5 44,0 
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71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 1,2 0,4 
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
73 Málmsmíðavélar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,6 0,7 0,5 15,8 3,8 1,6 9,3 4,5 1,7 
75 Skrifstofuvélar og tölvur 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 2,3 9,7 3,6 
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 12,4 17,3 13,5 28,7 39,7 17,0 45,0 61,3 22,9 
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 14,4 12,1 9,5 10,5 10,5 4,5 27,1 21,4 8,0 
78 Flutningatæki á vegum 48,8 25,6 20,1 67,8 38,0 16,3 33,2 19,4 7,3 
8 Ýmsar unnar vörur 41,7 38,5 30,2 49,7 51,9 22,3 267,4 95,1 35,6 
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 3,4 1,1 0,9 6,7 2,4 1,0 219,2 41,4 15,5 
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 10,5 3,4 2,7 9,4 2,9 1,2 18,9 6,8 2,5 
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,3 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
84 Fatnaður annar en skófatnaður 3,9 23,0 18,0 7,8 33,3 14,3 8,5 36,8 13,8 
85 Skófatnaður 0,7 2,5 1,9 1,7 5,7 2,5 1,2 3,7 1,4 
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,7 0,7 0,3 
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 22,5 7,5 5,9 23,6 6,6 2,8 18,6 5,0 1,9 

 

 


