
DT\800037BG.doc PE431.065v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

18.12.2009

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно Доклад по собствена инициатива относно ЕИП–Швейцария: 
Пречки пред пълното реализиране на вътрешния пазар

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Rafał Trzaskowski



PE431.065v01-00 2/6 DT\800037BG.doc

BG

1. Въведение: Отношенията между държавите-членки на ЕС и ЕАСТ

Отношенията между Европейския съюз (ЕС) и трите държави-членки на Европейската 
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн) се 
базират на Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), сключено на 1 януари 1992 г. между Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, 
Европейската общност (ЕО) и нейните държави-членки. Основната цел на това 
споразумение е да разшири вътрешния пазар на ЕО, за да включи трите държави от 
ЕАСТ. То покрива същите „четири свободи“ като определените от Европейската 
общност, но позволява на държавите от ЕИП/ЕАСТ да участват в определени 
съпътстващи политики, като защита на потребителите и политика за опазване на 
околната среда. Споразумението се основава на принципа на хомогенност, което 
означава, че законодателството на ЕИП в областите, включени в споразумението, 
следва да бъде възможно най-близко до правото на Общността.

Швейцария — в момента четвъртия член на ЕАСТ — участва в преговорите, които 
доведоха до сключването на Споразумението за ЕИП. Но участието на страната в 
споразумението беше отхвърлено с референдум през 1992 г. (любопитното е, че това 
стана, след като Швейцария подаде официална молба за членство в ЕС). Отношенията 
между Швейцария и ЕС бяха уредени въз основа на редица двустранни споразумения с 
ЕО и нейните държави-членки. През 1999 г. бяха подписани седем споразумения, 
известни като Двустранни споразумения І. Те бяха последвани от още един кръг от 
преговори, който доведе до подписването на споразумения в осем нови сектора, 
известни като Двустранни споразумения ІІ, приети през 2004 г.

2. Институционална рамка: Два различни модела на икономическа интеграция 
без присъединяване

Със Споразумението за ЕИП се създават съвместни институции, съставени от 
представители на договарящите се страни, които управляват споразумението. За 
текущото управление на споразумението и за включването в неговите разпоредби на 
законодателството на Общността отговаря Съвместен комитет. Той е съставен от 
посланиците в ЕС на държавите от ЕИП/ЕАСТ, представители на Европейската 
комисия и държавите-членки на ЕС.

Споразумението за ЕИП се управлява в силно институционализирана рамка: 
Секретариатът на ЕАСТ отговаря за всекидневното управление на Споразумението за 
ЕИП. Надзорният орган на ЕАСТ следи за прилагането на съответното законодателство 
на ЕИП в законодателството на държавите-членки на ЕИП/ЕАСТ. Той също така има 
правомощията да открива процедури за нарушение в Съда на ЕАСТ, който е съдебният 
орган на ЕИП.

За управлението на отношенията между ЕС и Швейцария обаче, не съществува подобна 
обширна институционална рамка. Всяко двустранно секторно споразумение се 
управлява като цяло от отделен Съвместен комитет, съставен от представители на 
договарящите се страни. От страна на ЕС основната роля играе Европейската комисия.
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Както Споразумението за ЕИП, така и двустранните споразумения включват 
специфична процедура, която да взема предвид новото законодателство на ЕС. Когато 
се приема нова мярка от значение за ЕИП, Секретариатът на ЕАСТ изготвя 
проекторешение на Съвместния комитет за изменение на приложението на съответното 
споразумение, което обикновено по-късно се приема от Съвместния комитет. В случай 
че конституциите на държавите от ЕИП/ЕАСТ изискват одобрение от парламента или 
чрез референдум, влизането в сила на решението е възможно едва след изпълнението 
на това изискване.

Двустранните споразумения са по-статични в сравнение със Споразумението за ЕИП. 
Съответните решения се взимат от компетентния Съвместен комитет на ЕС и 
Швейцария след преговори между договарящите се страни. Съвместните комитети 
могат да изменят единствено приложения към споразуменията, доколкото те имат 
технически характер. Те обаче не могат да изменят основните разпоредби на което и да 
е от споразуменията.

3. Проблеми във връзка с реализирането на вътрешния пазар

3.1. Обхват на доклада

След консултации с редица заинтересовани лица и от двете страни, докладчикът счита, 
че не съществуват значителни проблеми по отношение на реализирането на вътрешния 
пазар в държавите-членки на ЕИП/ЕАСТ, докато отношенията между ЕС и Швейцария 
са по-проблематични. Освен това неотдавна се разгърна по-общ дебат относно 
бъдещето на отношенията ЕС–Швейцария, като и двете страни поставиха под съмнение 
настоящите уговорки.

Докладчикът възнамерява да се насочи към конкретните проблеми, свързани с 
трансграничното предоставяне на услуги, които попадат в споразумението за свободно 
движение на хора между Швейцария, ЕС и неговите държави-членки.

Като взе предвид текущия общ дебат, докладчикът има намерение да използва 
действието на споразумението за свободно движение на хора като конкретен случай, в 
чийто контекст следва да се оценява институционалната рамка на отношенията между 
ЕС и Швейцария. Той би желал да допринесе за по-широкото обсъждане на бъдещето 
на отношенията между ЕС и Швейцария.

В зависимост от обсъждането в комисията, докладчикът остава отворен към искания да 
включи в своя доклад други въпроси, като например защита на потребителите, 
митническо сътрудничество или обществени поръчки.

3.2. Споразумението за свободно движение на хора и либерализация на услугите

Споразумението за свободно движение на хора влезе в сила на 1 юни 2002 г. като едно 
от седемте споразумения в пакета от Двустранни споразумения І. Споразумението има 
за цел, наред с всичко друго, „да се улесни предоставянето на услуги на територията 
на договарящите се страни и по-специално да се либерализира предоставянето на 
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краткотрайни услуги“.1 То предвижда сближаване на швейцарското право с правото на 
Общността в областите, покриващи се от споразумението, като задължава Швейцария 
да гарантира прилагането на „правата и задълженията, еквивалентни на тези, 
съдържащи се в правните актове на Европейската общност“.2

Споразумението съдържа разпоредби за свободно движение на хора и свобода на 
установяване, които отразяват принципите на членове 39 и 43 от Договора за ЕО. То 
дава на гражданите на договарящите се страни правото на влизане, пребиваване и 
достъп до работа като заети лица, както и правото на престой на територията на 
договарящите страни и правото на установяване като самостоятелно заети лица. 
Основният му текст и приложение І (Свободно движение на хора) съдържат 
разпоредби, свързани с предоставянето на услуги. Приложение ІII (Взаимно признаване 
на професионални квалификации) от Споразумението за свободно движение на хора 
посочва вторичното законодателство на Общността, което следва да се вземе предвид в 
областта на взаимното признаване на професионални квалификации. Споразумението 
либерализира единствено краткотрайните услуги (за максимален срок от 90 работни 
дни за календарна година).

Докато приложение ІІІ може да бъде актуализирано с решение на Съвместния комитет, 
самото споразумение, както и приложение І могат да бъдат изменени единствено 
съгласно процедурите, приложими при преразглеждане на международни договори.

Директива 2005/36/ЕО („Професионални квалификации“)

Настоящата версия на приложението съдържа препратки към съществуващи директиви 
в областта на признаването на професионални квалификации, но не е изменена, за да 
включи Директива 2005/36/ЕО, която влезе в сила в ЕС на 20 октомври 2007 г. Въпреки 
че през юни 2008 г. Швейцарският федерален съвет се съгласи да въведе съответните 
изменения в приложение ІІІ, подготвителната работа по влизане в сила на Директива 
2005/36/ЕО в Швейцария все още не е завършила и най-вероятно съответните 
разпоредби на швейцарското законодателство ще влязат в сила едва през 2011 г. след 
съответните изменения на приложение ІІІ.

Директива 2006/123/ЕО („Директива за услугите“)

Що се отнася до Директивата за услугите, докладчикът посочва, че Споразумението за 
свободно движение на хора не съдържа изчерпателно споразумение относно услугите. 
Тъй като приложение І не може да бъде изменено от Съвместния комитет, 
разпоредбите на Директивата за услугите могат да бъдат включени единствено чрез 
преразглеждане на съществуващото споразумение или чрез сключване на ново 
споразумение за услугите. Правени са няколко опита за договаряне на отделно 
споразумение за услугите, които до този момент са се проваляли.

Докладчикът посочва, че Споразумението за свободно движение на хора не предоставя 
задоволителен механизъм за съобразяване с новото законодателство. Както показва 

                                               
1 Вж. член 1, параграф 1, точка б) от Споразумението за свободно движение на хора.
2 Вж. член 16, параграф 1 от Споразумението за свободно движение на хора.
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Директива 2005/36/ЕО, процесът на актуализиране на приложението е изключително 
продължителен. Всъщност той далеч не е автоматизиран дори в случаи, когато 
въпросното законодателство не представлява съществено изменение на 
съществуващото законодателство, което вече е включено в приложението. 
Възможностите за установяване на по-автоматизиран механизъм за приемане на новото 
законодателство се обсъждат в Съвместния комитет, но без да е налице реален резултат 
до този момент.

3.3. Препятствия пред трансграничното предоставяне на услуги съгласно 
Споразумението за свободно движение на хора

Швейцария прие редица подкрепящи мерки заедно със Споразумението за свободно 
движение на хора, които имат да цел да защитават работниците от социален дъмпинг и 
дъмпинг на трудовите възнаграждения, да предоставят равно третиране на 
швейцарските доставчици на услуги и тези на ЕС и да осигурят приемането на 
споразумението от швейцарските граждани.

Докладчикът е информиран относно редица изисквания на швейцарското 
законодателство, които попадат най-вече в категорията на подкрепящи мерки, които е 
вероятно да представляват дискриминация срещу доставчиците на услуги от ЕС. 
Пример за такава мярка е изискването за 8-дневно предварително уведомление от 
предприятия от ЕС, които желаят да предоставят услуги в Швейцария. По правило, от 
предприятията от ЕС се изисква да уведомят отговорните кантонални органи 8 дни по-
рано за лицата, които ще предоставят услуги в Швейцария. Това изискване се счита за 
проблем, особено за МСП, които често изпълняват краткосрочни поръчки от 
Швейцария. Сред другите изисквания е задължението за плащане на депозит от 20 000 
швейцарски франка преди предоставянето на услуги в кантон Базел и изискването за 
принос към разходите по прилагането на тристранните комисии. Предприятията, които 
не изпълнят тези и други изисквания, са застрашени от големи глоби, налагани от 
швейцарските органи.

От швейцарска страна също са посочени редица въпроси. Например, съгласно 
германското законодателство относно командироването на работници за извършване на 
стопанска дейност в Германия, швейцарските строителни компании са задължени да 
плащат вноски в германския фонд за отпуск („Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der 
Bauwirtschaft”), дори ако трябва да осигурят платен отпуск в Швейцария. Друг 
споменат от швейцарските компании въпрос е свързан със задължителната 
десетгодишна гаранция (garantie décennale) за всички трудови дейности, свързани със 
сгради във Франция. Всички строители са задължени да сключат съответната 
застраховка във френска застрахователна компания. Швейцарските органи твърдят, че 
за швейцарските компании е много трудно да получат такава застраховка.

В рамките на ЕС тези въпроси биха били решени от СЕО. Съгласно Споразумението за 
ЕИП, Съдът на ЕАСТ е компетентен да вземе решение относно тълкуването на 
споразумението. В случая със Споразумението за свободно движение на хора не
съществува единен съдебен орган, който да определи единно тълкуване на 
споразумението.
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Освен това реалният изход от възможен спор е непредвидим. В много случаи 
Споразумението за свободно движение на хора е неясно по отношение на задълженията 
на договарящите страни. Съгласно член 16, параграф 2 от Споразумението за свободно 
движение на хора, доколкото прилагането на споразумението включва понятия от 
правото на Общността, единствено съответната съдебна практика на Съда на 
Европейските общности, предхождаща датата на подписването на споразумението, има 
обвързваща сила за договарящите страни. Що се отнася до практиката на Съда след 
датата на подписването, в Съвместния комитет е създаден информационен механизъм, 
чрез който съответната съдебна практика „ще бъде предоставена на вниманието на 
Швейцария“, без Швейцария да е задължена да я вземе предвид. Споровете се 
разрешават на политическо равнище в Съвместния комитет за всеки отделен случай. 
Това създава несигурност за икономическите оператори. В най-лошия случай, това 
може да доведе до различно прилагане на общностното право в ЕС и в Швейцария.

4. Избрани въпроси за обсъждане

За да започне обсъждането в комисията, докладчикът би желал да повдигне няколко 
въпроса, които изискват внимателно разглеждане.

 Как да се улесни уреждането на спорове между ЕС и Швейцария по отношение на 
трансграничното предоставяне на услуги?

 Как да се гарантира по-навременно сближаване на законодателствата на Швейцария 
и ЕС относно вътрешния пазар?

 Как да се гарантира по-добър мониторинг на прилагането на Споразумението за 
свободно движение на хора в областта на предоставянето на услуги?


