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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

UM SKJÓTA FULLGILDINGU SAMNINGSINS UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS 

BÚLGARÍU OG RÚMENÍU Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU 

 

 

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir leggja áherslu á að til þess að góð framkvæmd 

Evrópska efnahagssvæðisins sé tryggð er mikilvægt að samningurinn um þátttöku Lýðveldisins 

Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu hljóti fullgildingu eða viðurkenningu núverandi 

samningsaðila og nýju samningsaðilanna með skjótum hætti í samræmi við stjórnskipuleg skilyrði 

hvers og eins. 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

UM HVENÆR BRÁÐABIRGÐAFYRIRKOMULAG FELLUR ÚR GILDI 

 

 

Hvers kyns bráðabirgðafyrirkomulag, sem er að finna í aðildarsáttmálanum, skal tekið upp í EES-

samninginn en falla úr gildi sama dag og verið hefði ef stækkun Evrópusambandsins og Evrópska 

efnahagssvæðisins hefði átt sér stað samtímis hinn 1. janúar 2007. 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

UM BEITINGU UPPRUNAREGLNA Í KJÖLFAR GILDISTÖKU SAMNINGSINS UM 

ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU OG RÚMENÍU Á EVRÓPSKA 

EFNAHAGSSVÆÐINU 

 

 

1. Ef upprunasönnun er gefin út á réttan hátt á vegum EFTA-ríkis eða nýs samningsaðila á 

grundvelli samnings um fríðindameðferð sem er í gildi milli EFTA-ríkjanna og nýja 

samningsaðilans eða einhliða ákvæða í landslögum EFTA-ríkis eða eins nýju 

samningsaðilanna skal slíkt teljast sönnun á EES-fríðindauppruna að því tilskildu: 

 

a) að upprunasönnunin og flutningsskjölin hafi verið gefin út eigi síðar en daginn áður en 

nýi samningsaðilinn öðlaðist aðild að Evrópusambandinu 

 

b) að upprunasönnunin berist tollyfirvöldum áður en fjórir mánuðir eru liðnir frá gildistöku 

samningsins 
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Ef lögð er fram innflutningsskýrsla vegna innflutnings á vörum frá EFTA-ríki til eins nýju 

samningsaðilanna eða frá eins nýju samningsaðilanna til EFTA-ríkis, eftir því sem við á, sem 

átt hefur sér stað áður en nýi samningsaðilinn öðlaðist aðild að Evrópusambandinu samkvæmt 

ákvæðum um fríðindameðferð sem voru í gildi milli EFTA-ríkis og nýja samningsaðilans á 

þeim tíma, mega EFTA-ríkin eða nýju samningsaðilarnir einnig taka gilda upprunasönnun 

sem er gefin út eftir á í samræmi við slíka tilhögun að því tilskildu að hún berist 

tollyfirvöldum áður en fjórir mánuðir eru liðnir frá gildistöku samningsins. 

 

2. EFTA-ríkjunum annars vegar og Lýðveldinu Búlgaríu og Rúmeníu hins vegar er heimilt að 

hafa áfram í gildi leyfi sem veita stöðu „viðurkennds útflytjanda“ á grundvelli samninga sem 

eru í gildi milli EFTA-ríkjanna annars vegar og Lýðveldisins Búlgaríu eða Rúmeníu hins 

vegar að því tilskildu að hinir viðurkenndu útflytjendur beiti upprunareglum EES-

samningsins. 

 

Í stað þessara leyfa í EFTA-ríkjunum og Lýðveldinu Búlgaríu og Rúmeníu skulu koma, eigi 

síðar en einu ári eftir gildistöku samningsins, ný leyfi sem eru gefin út í samræmi við 

skilyrðin sem mælt er fyrir um í bókun 4 við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. 

 

3. Lögbær yfirvöld EFTA-ríkjanna og nýju samningsaðilanna skulu taka til greina óskir um 

síðari sannprófun upprunasönnunar sem gefin er út á grundvelli samninga og ákvæða um 

fríðindameðferð, sem um getur í 1. og 2. mgr. hér á undan, um þriggja ára skeið eftir að slík 

upprunasönnun er gefin út og er sömu yfirvöldum heimilt að leggja fram slíkar óskir um 

þriggja ára skeið eftir að upprunasönnunin er samþykkt. 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

UM VIÐSKIPTI MEÐ LANDBÚNAÐARAFURÐIR OG UNNAR LANDBÚNAÐARAFURÐIR 

 

 

1. Í tengslum við samningaviðræður um stækkun Evrópska efnahagssvæðisins höfðu núverandi 

samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir samráð í því skyni að meta þörfina á að breyta 

tvíhliða viðskiptafríðindum vegna landbúnaðarafurða og unninna landbúnaðarafurða sem er 

að finna í viðkomandi köflum EES-samningsins eða viðkomandi tvíhliða samningum milli 

Evrópubandalagsins og Íslands, Liechtensteins og Noregs, hvers um sig, með hliðsjón af 

stækkun Evrópusambandsins. 

 

2. Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir hafa metið skilyrði fyrir 

markaðsaðgangi fyrir einstakar vörur og komið sér saman um að engum viðskiptafríðindum 

skuli bætt við neinn gildandi samning vegna landbúnaðarafurða eða unninna 

landbúnaðarafurða í tengslum við stækkunina. 

 

3. Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir hafa komið sér saman um að Ísland, 

Liechtenstein og Noregur skuli hvorki beita fyrir sér kröfu, beiðni eða málskoti né breyta 

nokkrum viðskiptafríðindum eða fella þau niður á grundvelli 6. mgr. XXIV. gr. og XXVIII. 

gr. GATT-samningsins frá 1994 að því er varðar landbúnaðarafurðir í tengslum við þessa 

stækkun Evrópusambandsins. 

 

 

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 86 isländische Erklärungen  (Normativer Teil)6 von 13



AF/EEE/BG/RO/DC/is 7 

 

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

UM AÐLÖGUNARÁKVÆÐI VEGNA LIECHTENSTEINS Á SVIÐI FRELSIS 

LAUNÞEGA TIL FLUTNINGA 

 

 

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir 

 

− vísa til aðlögunarákvæða vegna Liechtensteins á sviði frelsis launþega til flutninga sem voru 

tekin upp með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 191/1999 og breytt var með 

samningnum um þátttöku Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins 

Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins Ungverjalands, 

Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og Lýðveldisins Slóvakíu á 

Evrópska efnahagssvæðinu frá 14. október 2003, 

 

− benda á að mikillar og stöðugrar ásóknar verður vart hjá ríkisborgurum EB- og EFTA-ríkja að 

setjast að í Liechtenstein og er hún umfram hreinan fjölda innflytjenda sem kveðið er á um í 

ofangreindum reglum, 

 

− hafa hliðsjón af því að vegna þátttöku Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu hafa 

fleiri ríkisborgarar rétt til að færa sér í nyt frelsi launþega til flutninga sem tryggt er í EES-

samningnum, 

 

og hafa komið sér saman um að taka fullt tillit til þessara aðstæðna, ásamt óbreyttri getu 

Liechtensteins til að taka við fólki, við endurskoðun á aðlögunarákvæðum á tilteknum sviðum sem 

er að finna í V. og VIII. viðauka við EES-samninginn. 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

UM FORGANGSGEIRA SEM UM GETUR Í BÓKUN 38A 

 

 

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir taka fram að ekki er nauðsynlegt að veita fé til 

allra forgangsgeira, samkvæmt skilgreiningunni í 3. gr. bókunar 38a, í hverju styrkríki. 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

UM FJÁRFRAMLÖG 

 

 

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir eru sammála um að breytilega tilhögun 

fjárframlaga, sem samið hefur verið um í tengslum við stækkun EES, ber ekki að túlka sem fordæmi 

fyrir tímabilið sem tekur við eftir að sú tilhögun fellur úr gildi 30. apríl 2009. 
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AÐRAR YFIRLÝSINGAR 

EINS EÐA FLEIRI SAMNINGSAÐILA 
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ALMENN SAMEIGINLEG YFIRLÝSING EFTA-RÍKJANNA 

 

 

EFTA-ríkin hafa kynnt sér yfirlýsingar sem hafa þýðingu í tengslum við EES-samninginn og fylgja 

lokagerð sáttmálans milli Konungsríkisins Belgíu, Lýðveldisins Tékklands, Konungsríkisins 

Danmerkur, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Grikklands, 

Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Frakklands, Írlands, Lýðveldisins Ítalíu, Lýðveldisins Kýpur, 

Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Lýðveldisins 

Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Austurríkis, 

Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Slóveníu, Lýðveldisins Slóvakíu, 

Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands 

og Norður-Írlands, (aðildarríkja Evrópusambandsins) og Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu um 

aðild Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu. 

 

EFTA-ríkin leggja áherslu á að túlkun og beiting yfirlýsinganna, sem hafa þýðingu í tengslum við 

EES-samninginn og fylgja lokagerð sáttmálans sem um getur í undanfarandi málsgrein, má ekki 

brjóta í bága við skuldbindingar núverandi samningsaðila og nýju samningsaðilanna samkvæmt 

samningi þessum eða EES-samningnum. 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

EFTA-RÍKJANNA UM FRELSI LAUNÞEGA TIL FLUTNINGA 

 

 

EFTA-ríkin leggja áherslu á hversu mikilvægt er að taka mið af aðstæðum og gæta sveigjanleika 

þegar kemur að framkvæmd ákvæða um frelsi launþega til flutninga. Þau munu leitast við að greiða 

ríkisborgurum Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu aðgang að vinnumarkaði í samræmi við ákvæði 

landslaga í því skyni að flýta fyrir samræmingu réttarreglna EES. Þetta ætti að leiða til þess að 

atvinnutækifærum ríkisborgara Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu í EFTA-ríkjunum fjölgi verulega 

í kjölfar aðildar þessara ríkja. EFTA-ríkin munu jafnframt nýta sem best fyrirhugaða tilhögun sem 

miðast við að koma sem fyrst í fulla framkvæmd réttarreglum á sviði frelsis launþega til flutninga. Í 

Liechtenstein verður þetta gert í samræmi við sérstaka tilhögun sem mælt er fyrir um í ákvæðum um 

aðlögun á tilteknum sviðum í V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og VIII. viðauka 

(Staðfesturéttur) við EES-samninginn. 
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EINHLIÐA YFIRLÝSING 

RÍKISSTJÓRNAR LIECHTENSTEINS UM BÓKUN 38A 

 

 

Ríkisstjórn Liechtensteins 

 

− vísar til viðauka við bókun 38a 

 

− rifjar upp að Búlgaría og Rúmenía eiga að njóta framlaga EFTA-ríkjanna til að draga úr 

efnahagslegu og félagslegu misræmi á Evrópska efnahagssvæðinu í sama mæli og styrkríkin 

sem nefnd eru í 5. gr. bókunar 38a að teknu tilliti til skiptingarinnar sem fram kemur í þeirri 

grein, 

 

− tekur fram að EFTA-ríkin lögðu gríðarmikið af mörkum í fjármagnskerfi EES til að auka 

fjárveitingar vegna Búlgaríu og Rúmeníu, 

 

og lýsir yfir þeim skilningi sínum að við endurskoðunina, sem mælt er fyrir um í 9. gr. bókunar 38a, 

skuli frekari fjárframlög, sem um kann að semjast, miðast við þann árangur sem þegar hefur náðst í 

að draga úr efnahagslegu og félagslegu misræmi þannig að framlög EFTA-ríkjanna þriggja lækki 

hlutfallslega ef eitt eða fleiri núverandi styrkríkja eiga ekki lengur rétt á fjárframlögum samkvæmt 

slíkri tilhögun. 

 

 

_________________ 
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