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Tímaáætlun

 16. júlí 2009, Alþingi samþykkir ályktun

 23. júlí 2009, umsóknin formlega lögð fram

 27. júlí 2009, fundur utanríkisráðherra ESB- beðið um 

álit framkvæmdastjórnar

 8. september 2009, spurningar sendar Íslandi

 22. október 2009, Ísland sendir svör

 4. nóvember 2009, aðalsamningamaður tilnefndur

 24. febrúar 2010, álit framkvæmdastjórnar birt



Álit framkvæmdastjórnarinnar

 Mælir með því að hafnar skuli aðildarviðræður

 Ríki sem hefur sótt um aðild 

 Ríki með stöðu umsóknarríkis (candidate country)

 Ísland uppfyllir Kaupmannahafnarskilyrðin

 Ísland aðili að EES



Ferlið

 Ísland sækir um

↓

 Álit framkvæmdastjórnar

↓

 Leiðtogar ESB taka ákvörðun um að hefja aðildarviðræður

↓

 Rýnivinna – fundir með ESB, samanburður á löggjöf

↓

 Samningaviðræður eftir köflum

↓

 Samningaviðræðum lýkur – aðildarsamningur

↓

 Fullgildingarferli



Skipulag viðræðna

 Álit utanríkismálanefndar

 Hlutverk utanríkisráðherra

 Upplýsingamiðlun 

 Aðalsamningamaður

 Aðalsamninganefnd (18)

 Samningahópar (10)



Skipulag aðildarviðræðna, frh.



Fulltrúar í aðalsamninganefnd



Samningskaflar

Kaflar sem falla undir EES-samninginn (10):

Frjálst vöruflæði, frjáls för vinnuafls, staðfesturéttur og þjónustufrelsi, frjáls 
för fjármagns, opinber útboð, félagaréttur, hugverkaréttur, samkeppnismál, 
fjármálaþjónusta, upplýsingatækni og fjölmiðlum

Kaflar sem falla að hluta til undir EES-samninginn (11):

Matvæla- og hreinlætismál,  samgöngur, orka, hagtölur, félagsmála- og 
atvinnustefna, iðnstefna, evrópsk samgöngunet, vísindi og rannsóknir, 
menntun og menning, umhverfismál, neytenda- og heilsuvernd

Kaflar sem ekki falla undir EES-samninginn (12):

Landbúnaður og byggðastefna, fiskveiðar, skattamál, gjaldmiðilssamstarf, 
uppbyggingarstyrkir, réttarvarsla og grundvallarréttindi, dóms- og 
innanríkismál, tollabandalag, utanríkistengsl, utanríkis-, öryggis- og varnamál, 
fjárhagslegt eftirlit, framlagsmál



Vinnan framundan

 Undirbúningur rýnifunda (screening)

 Tveir fundir fyrir hvern kafla

 Skýrsla um rýni

 Samningaviðræður opnaðar eða viðmið sett – kaflar 

opnaðir?

 Köflum lokað 



Samningahópur um byggða- og 

sveitarstjórnarmál

 22. kafli, “Regional Policy and coordination of 

structural instruments”.

 Fulltrúar ráðuneyta, stofnana og hagsmunaaðila

 Hefur fundað 9 sinnum, stærsta verkefnið núna að 

undirbúa rýnifundi með framkvæmdastjórn ESB

 Það sem þarf að skoða er:

 Reglur ESB

 Stofnanauppbygging

 NUTS-svæðaskipting



Hagsmunir Íslands

 Álit Alþingis og erindisbréf samningahópa

 Finnland og Svíþjóð

 Lissabonsáttmálinn



IPA -aðlögunarsjóður

 IPA- instrument of pre-accession, 

aðlögunarsjóður

 Verkefni

 Taiexaðstoð



Spurningar?


