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Fríverslunarviðræður milli Íslands 
og Kína að hefjast. 
 
Fríverslunarviðræður milli Íslands og Kína hefjast 
senn með hliðsjón af meginniðurstöðum hag-
kvæmniathugunar um gerð fríverslunarsamnings 
milli landanna sem lokið var við sl. sumar. Hinn 
4. desember sl. undirrituðu Valgerður 
Sverrisdóttir, utanríkisráðherra, og Yu 
Guangzhou, aðstoðarutanríkisviðskiptaráðherra 
Kína, viljayfirlýsingu um upphaf fríverslunar-
viðræðna og dagana 24. og 25. janúar sl. var 
haldinn undirbúningsfundur embættismanna í  
Beijing þar sem fyrirkomulag og framhald 
viðræðna voru ákveðin. 
 
Fyrsti formlegi samningafundurinn verður haldinn 
í Beijing dagana 11. til 13. apríl næstkomandi. 
Næsti fundur þar á eftir verður í Reykjavík í júní 
nk. Ennfremur hefur verið ákveðið að skipa sér-
staka vinnuhópa um ákveðna þætti fríverslunar-
samningsins, s.s. vöruflokka, upprunareglur og 
tollmeðferð, tæknilegar viðskiptahindranir, 
þjónustuviðskipti o.fl. Stefnt er að því að frí-
verslunarsamningur milli Íslands og Kína verði 
svonefndur annarrar kynslóðar samningur, en þeir 
samningar eru mun umfangsmeiri en hefðbundnir 
fyrstu kynslóðar fríverslunarsamningar sem ná 
einungis til vöruviðskipta. Stefnt er að því að 
semja um fulla fríverslun með sjávarafurðir. 
 
Á undirbúningsfundinum lagði Ísland fram drög 
að hugsanlegum fríverslunarsamningi. Þau byggja 
að miklu leyti á fyrirmynd þeirra EFTA-
fríverslunarsamninga sem gerðir hafa verið 
undanfarið og gengið hafa hvað lengst í frjáls-
ræðisátt. Drögin verða endurbætt af báðum 
samningsaðilum í aðdraganda samningafundarins 
í apríl og meðan á samningaviðræðum stendur.  
 
Að sögn Gunnars Snorra Gunnarssonar, sendi-
herra Íslands í Kína, sem leiðir viðræðurnar fyrir 
Íslands hönd, eru miklar vonir bundnar við að 
samningaviðræður geti gengið fljótt og vel fyrir 
sig. Verkefnið er hins vegar gríðarlega umfangs-
mikið og er um það víðtækt samráð innan 
stjórnarráðsins. Að samningunum koma, auk em-
bættismanna utanríkisráðuneytisins, sérfræðingar 

frá fjármála-, sjávarútvegs-, landbúnaðar-, og 
iðnaðar- og viðskiptaráðuneytum. Einnig veita sér-
staka aðstoð bæði fastanefnd Íslands í Genf og 
sendiráð Íslands í Brussel. Benedikt Jónsson, sendi-
herra og skrifstofustjóri á viðskiptasviði utanríkis-
ráðuneytisins, leiðir samhæfingu þeirrar undir-
búningsvinnu sem fram fer á Íslandi. 
 
Gunnar Snorri og samninganefnd Íslands leggja 
áherslu á að íslenskir viðskiptaaðilar, sem stunda 
viðskipti, eða hyggjast stunda viðskipti, við Kína, 
hafi samband við skrifstofu viðskiptasamninga í 
utanríkisráðuneytinu, ef þurfa þykir vegna 
samningaviðræðnanna. Áætlað er að halda samráðs-
fund með aðilum viðskiptalífsins að lokinni annarri 
lotu samningaviðræðna í júní nk. Álíka fundur var 
haldinn í byrjun janúar sl. þar sem Gunnar Snorri 
kynnti helstu áherslur og markmið í viðræðunum.  
 
Nýr viðskiptafulltrúi við sendiráð 
Íslands í Kaupmannahöfn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ragna Sara Jónsdóttir hefur tekið við starfi við-
skiptafulltrúa í sendiráðinu í Kaupmannahöfn. Ragna 
Sara lýkur á næstunni meistaranámi í viðskipta- og 
þróunarfræðum frá Viðskiptaháskólanum í 
Kaupmannahöfn.  
 
Samevrópskt flugsvæði stofnað. 
 
Samevrópskt flugsvæði, sem mun ná til 37 ríkja og 
landssvæða í Evrópu, verður að veruleika þegar 
samningur Evrópusambandsins, EES/EFTA-
ríkjanna þriggja og sjö ríkja og landssvæða á 
Balkanskaga tekur gildi.  Aðild Íslands að hinu 
samevrópska flugsvæði hefur verið fullgilt af ís-
lenskum stjórnvöldum. Þess ber hinsvegar að geta 
að Ísland er eitt af fyrstu aðildarríkjum samningsins 
til þess að ljúka fullgildingarferlinu og óvíst hvenær 
því ferli verður að fullu lokið.  
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Ríkin og landssvæðin sjö á Balkansskaga eru 
Albanía, Bosnía og Hersegóvína, Kósóvó, 
Króatía, Makedónía, Serbía og Svartfjallaland. 
Samningurinn gerir að verkum að reglur 
Evrópska efnahagssvæðisins á sviði flugmála 
gilda víðar en áður. 
 
Sömu reglur gilda á öllu svæðinu. 
 
Markmiðið með samningnum er að koma á fót 
samevrópsku flugsvæði (European Common 
Aviation Area) sem grundvallað er á frjálsum, 
gagnkvæmum aðgangi að mörkuðum 
aðildarlandanna og er byggt á viðeigandi og 
gildandi löggjöf innan Evrópubandalagsins. 
Slíkt sameiginlegt flugsvæði hefur í för með sér 
að fyrrnefnd sjö ríki og landssvæði í suðaustur 
Evrópu taka upp reglur Evrópusambandsins og 
EES-samningsins á sviði flugmála. 
Samningurinn gildir um flutninga í lofti og 
málefni þeim tengd. 
 
Ákvæði samningsins um markaðsaðgang 
flugfélaga útiloka m.a. takmarkanir á ferðatíðni, 
flutningsgetu, flugleiðum og gerð loftfara 
jafnframt því að almennt bann er lagt við hvers 
kyns mismunun á grundvelli þjóðernis. Með 
samningnum verða samningsaðilar því 
skuldbundnir til þess að afnema takmarkanir á 
því að veita flugþjónustu milli aðildarríkja 
samningsins. Jafnframt verða reglur, sem gilda 
um samkeppni, flugvernd og flugöryggi á 
Evrópska efnahagssvæðinu, teknar upp í  
samninginn.  

 
Sendinefnd Litháíska utanríkisráðuneytisins ásamt 
embættismönnum utanríkisráðuneytisins. 

Sendinefnd frá utanríkisráðuneyti 
Litháen kynnir sér starfsemi ís-
lensku utanríkisþjónustunnar 
 
Þann 28. febrúar síðastliðinn heimsótti 
sendinefnd frá utanríkisráðuneyti Litháen 
utanríkisráðuneytið og kynnti sér starfsemi 
íslensku utanríkisþjónustunnar. Nefndina 
leiddi ráðuneytisstjóri litháíska utanríkis-
ráðuneytisins, Algimantas Rimkunas. Sér-
staklega var rekstur utanríkisþjónustunnar, 
skipulag sendiráða, samskipta og tölvumál, 
ásamt almennum rekstrarmálum kynnt fyrir 
nefndinni.  

 
Algimanatas Rimkunas ráðuneytisstjóri litháíska 
utanríkisráðuneytisins og Grétar Már 
Sigurðsson ráðuneytisstjóri utanríkis-
ráðuneytisins. 
 

 
 
 


