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1. Indledning: Forbindelserne mellem EU og EFTA-medlemsstaterne

Forbindelserne mellem EU og tre EFTA-medlemsstater (Island, Norge og Liechtenstein) er 
baseret på aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) indgået den 1. 
januar 1992 mellem Island, Norge og Liechtenstein, Det Europæiske Fællesskab (EF) og dets 
medlemsstater. Hovedformålet med denne aftale er at udvide Fællesskabets indre marked til 
de tre EFTA-lande. Den dækker de samme "fire frihedsrettigheder" som Det Europæiske 
Fællesskab, men gør det også muligt for EØS-EFTA-landene at deltage i visse 
ledsagepolitikker, som f.eks. forbrugerbeskyttelse og miljøpolitik. Aftalen er baseret på 
princippet om homogenitet, som betyder, at EØS-lovgivning på de områder, der er dækket af 
aftalen, bør være så tæt som muligt på gældende fællesskabsret.

Schweiz – det fjerde nuværende medlem af EFTA – deltog i forhandlingerne, der førte til 
indgåelsen af EØS-aftalen. Landets deltagelse i aftalen blev imidlertid anfægtet ved en 
folkeafstemning i 1992 (det er interessant, at det var efter, Schweiz havde sendt en officiel 
ansøgning om EU-medlemskab). Forbindelserne mellem Schweiz og EU er yderligere baseret 
på en række bilaterale aftaler med EF og dets medlemsstater. Syv aftaler, der er kendt som 
bilaterale aftaler I, blev underskrevet i 1999. Dette blev efterfulgt af en yderligere 
forhandlingsrunde, som førte til aftaler i otte nye sektorer kendt som bilaterale aftaler II, der 
blev vedtaget i 2004.

2. Institutionelle rammer: To forskellige modeller for økonomisk integration uden 
tiltrædelse

EØS-aftalen etablerer fælles institutioner, der består af repræsentanter fra parterne, der 
forvalter aftalen. Et blandet udvalg er ansvarligt for den løbende forvaltning af aftalen og 
inkorporering af fællesskabslovgivning i dens bestemmelser. Udvalget består af EU-
ambassadører fra EØS/EFTA-staterne, repræsentanter for Kommissionen og EU's 
medlemsstater.

EØS-aftalen forvaltes inden for en yderst institutionaliseret ramme: EFTA-sekretariatet har 
ansvaret for den daglige forvaltning af EØS-aftalen. EFTA-Tilsynsmyndigheden overvåger 
gennemførelsen af den EØS-relevante EU-ret i lovgivningen i EØS-EFTA-medlemsstaterne. 
Den har også kompetence til at indlede overtrædelsesprocedurer ved EFTA-Domstolen, som 
er retsmyndigheden i EØS.

Til sammenligning findes der ikke en så omfattende institutionel ramme for forvaltning af 
forbindelserne mellem EU og Schweiz. Hver enkelt bilateral sektoraftale forvaltes generelt af 
et separat blandet udvalg bestående af repræsentanter for parterne. Fra EU's side er det 
Kommissionen, der spiller hovedrollen.

Både EØS-aftalen og de bilaterale aftaler indeholder bestemmelser om en specifik procedure 
til at tage højde for den nye EU-ret. Når der vedtages en ny foranstaltning med relevans for 
EØS, udarbejder EFTA-sekretariatet en beslutning, der skal vedtages af det blandede udvalg 
til ændring af bilaget til den respektive aftale, som normalt vedtages senere af det blandede 
udvalg. Hvis EØS-EFTA-landenes forfatninger kræver en godkendelse fra parlamentet eller 
via en folkeafstemning, er ikrafttræden kun mulig efter opfyldelse af dette krav.
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De bilaterale aftaler er mere statiske sammenlignet med EØS-aftalen. Den tilsvarende 
beslutning træffes af det kompetente blandede udvalg for Schweiz og EU efter forhandlinger 
mellem parterne. Blandede udvalg kan kun ændre bilag til aftalerne i den udstrækning, disse 
er af teknisk art. De kan imidlertid ikke ændre hovedbestemmelserne i nogen af aftalerne.

3. Spørgsmål med hensyn til gennemførelse af det indre marked.

3.1. Afgrænsning af betænkningen

Efter høring af en række interessenter fra begge sider bemærker ordføreren, at mens der ikke 
er nogen væsentlige problemer med gennemførelsen af det indre marked i EØS-EFTA-
medlemsstaterne, er forbindelserne mellem EU og Schweiz mere problematiske. Derudover 
har der i den seneste tid udviklet sig en mere generel debat om de fremtidige forbindelser 
mellem EU og Schweiz, hvor der af begge parter sættes spørgsmålstegn ved de nuværende 
ordninger.

Ordføreren har til hensigt at fokusere på specifikke problemer vedrørende udveksling af 
tjenesteydelser på tværs af grænserne, som falder ind under aftalen om fri bevægelighed for 
personer mellem Schweiz, EU og dens medlemsstater.

I betragtning af den løbende, mere generelle debat har ordføreren endvidere til hensigt at 
anvende den måde, som aftalen om fri bevægelighed for personer fungerer på som et 
casestudie, i lyset af hvilken den institutionelle ramme for forbindelserne mellem EU og 
Schweiz bør vurderes. Han vil gerne bidrage til den bredere diskussion om de fremtidige 
forbindelser mellem EU og Schweiz.

Afhængig af drøftelsen i udvalget er ordføreren åben for anmodninger om medtagelse af 
andre spørgsmål, som f.eks. forbrugerbeskyttelse, toldsamarbejde eller offentlige indkøb, i sin 
betænkning.

3.2. Aftale om fri bevægelighed for personer og liberalisering af tjenesteydelser

Aftalen om fri bevægelighed for personer trådte i kraft den 1. juni 2002 som en af de syv 
aftaler i bilaterale aftaler I-pakken. Aftalen har bl.a. til hensigt "at lette leveringen af 
tjenesteydelser på de kontraherende parters område og især liberalisere leveringen af 
tjenesteydelser af kort varighed."1 Den forudser tilnærmelse af schweizisk ret til den 
gældende EU-ret på de områder, der dækkes af aftalen ved at forpligte Schweiz til at sikre 
anvendelse af "rettigheder og forpligtelser, som svarer til de EF-retsakter, der henvises til".2

Aftalen indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for personer og etableringsfrihed, 
hvilket afspejler principperne i EF-traktatens artikel 39 og 43. Den giver parternes 
statsborgere ret til indrejse, ophold og adgang til arbejde som arbejdstagere, retten til at 
opholde sig på parternes territorium og retten til at etablere sig som selvstændige. Selve 
aftalen og bilag I (Fri bevægelighed for personer) indeholder bestemmelser, som vedrører 

                                               
1 Jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i aftale om fri bevægelighed for personer.
2 Jf. artikel 16, stk. 1, i aftale om fri bevægelighed for personer.
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levering af tjenesteydelser. Bilag III (Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer) til aftalen om fri bevægelighed for personer angiver endvidere sekundær 
fællesskabslovgivning, der skal tages i betragtning inden for gensidig anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Aftalen liberaliserer derved kun tjenesteydelser af kort 
varighed (i maksimalt 90 arbejdsdage pr. kalenderår).

Bilag III kan ajourføres i henhold til det blandede udvalgs beslutning, hvorimod selve aftalen 
og dens bilag I kun kan ændres i overensstemmelse med procedurer, der gælder for revision af 
internationale traktater.

Direktiv 2005/36/EF ("Erhvervsmæssige kvalifikationer")

Den nuværende version af bilaget indeholder henvisninger til eksisterende direktiver inden for 
området anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, men er ikke blevet ændret til at 
omfatte direktiv 2005/36/EF, der trådte i kraft den 20. oktober 2007 i EU. Til trods for at Det 
Schweiziske Forbundsråd gav sin tilslutning til at ændre bilag III i juni 2008, er forberedende 
arbejde for ikrafttrædelsen af direktiv 2005/36/EF i Schweiz endnu ikke afsluttet, og de 
tilsvarende bestemmelser i den schweiziske lovgivning vil sandsynligvis først træde i kraft i 
2011, efter de respektive ændringer i bilag III.

Direktiv 2006/123/EF ("Tjenesteydelsesdirektivet")

Hvad angår tjenesteydelsesdirektivet, bemærker ordføreren, at aftalen om fri bevægelighed 
for personer ikke indeholder en omfattende aftale om tjenesteydelser. Da bilag I ikke kan 
ændres af det blandede udvalg, kunne bestemmelserne i tjenesteydelsesdirektivet kun 
medtages ved en revision af den eksisterende aftale eller ved at indgå en ny aftale om 
tjenesteydelser. Der har været adskillige forsøg på at forhandle en separat aftale om 
tjenesteydelser, som indtil nu ikke er lykkedes.

Ordføreren bemærker, at aftalen om fri bevægelighed for personer ikke indeholder 
bestemmelse om en tilfredsstillende mekanisme til at tage højde for den nye EU-ret. Som 
direktiv 2005/36/EF har vist, er processen med at ajourføre bilaget meget lang. Faktisk er det 
langt fra automatisk selv i tilfælde, hvor den pågældende lovgivning ikke udgør en væsentlig 
ændring af den eksisterende EU-ret, som allerede er medtaget i bilaget. Mulighederne for at 
etablere en mere automatisk mekanisme til at overtage den nye EU-ret er blevet drøftet i det 
blandede udvalg, men indtil videre uden nogen konkrete resultater.

3.3. Hindringer for udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne i henhold til 
aftalen om fri bevægelighed for personer.

Schweiz har vedtaget en række støtteforanstaltninger, som ledsager aftalen om fri 
bevægelighed for personer, som har til hensigt at beskytte arbejdstagere imod løndumping og 
social dumping, idet de indeholder bestemmelse om ligebehandling af schweiziske 
tjenesteudbydere og EU's tjenesteudbydere og sikrer accept af aftalen blandt schweiziske 
borgere.

Ordføreren er blevet oplyst om en række krav i schweizisk lovgivning, som hovedsaglig
tilhører kategorien støtteforanstaltninger, som evt. diskriminerer mod tjenesteudbydere fra 



DT\800037DA.doc 5/6 PE431.065v01-00

DA

EU. Et eksempel på en sådan foranstaltning er den otte dages anmeldelsespligt for 
virksomheder fra EU, der ønsker at levere tjenesteydelser i Schweiz. Generelt skal EU-
virksomheder informere de ansvarlige kantonale myndigheder om de personer, der vil levere 
tjenesteydelser i Schweiz otte dage i forvejen. Dette krav anses for at være et problem,
navnlig for SMV'er, som meget ofte reagerer på kortfristede ordrer fra Schweiz. Andre 
meddelte krav omfatter bl.a. forpligtelsen til at betale et depositum på 20.000 schweiziske 
franc, før der leveres tjenesteydelser til kantonen Basel og et krav om at bidrage til 
trepartsudvalgs gennemførelsesudgifter. Virksomheder, der ikke overholder disse og andre 
krav, pålægges høje bøder af de schweiziske myndigheder.

Fra schweizisk side er der også givet meddelelse om en række forhold. F.eks. skal 
schweiziske byggefirmaer i henhold til tysk lovgivning, om udstationering af arbejdsgivere til 
at drive forretning i Tyskland, bidrage til den tyske feriefond ("Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft"), også selv om de i forvejen skal yde betalt ferie i 
Schweiz. Et andet forhold, der har været nævnt af schweiziske selskaber, er forbundet med 
den obligatoriske tiårsgaranti ("garantie décennale") for alt arbejde udført i forbindelse med 
bygninger i Frankrig. Alle, som står for opførelse af et byggeri, skal abonnere på en forsikring 
hos et fransk forsikringsselskab. Schweiziske myndigheder hævder, at det er meget vanskeligt 
for schweiziske selskaber at få denne forsikring.

Inden for EU ville sådanne spørgsmål i sidste ende blive løst af EF-Domstolen. I henhold til 
EØS-aftalen ville EFTA-Domstolen have kompetence til at træffe afgørelse om aftalens 
fortolkning. Hvad angår aftalen om fri bevægelighed for personer, findes der ikke nogen 
enkelt retsinstans til at varetage en ensartet fortolkning af aftalen.

Desuden er det ikke til at forudsige det mulige materielle resultat af en tvist. I mange tilfælde 
er det uklart i aftalen om fri bevægelighed for personer, hvilke forpligtelser parterne har. I 
henhold til artikel 16, stk. 2, i aftalen om fri bevægelighed for personer er det, i den 
udstrækning anvendelse af aftalen involverer begreber inden for fællesskabsret, kun De 
Europæiske Fællesskabers Domstols relevante retspraksis forud for datoen for underskrivelse 
af aftalen, der er bindende for parterne. Hvad angår retspraksis efter underskriftsdatoen, 
etableres der en informationsmekanisme inden for det blandede udvalg, ifølge hvilken 
"Schweiz skal gøres opmærksom på" den relevante retspraksis uden en bindende forpligtelse 
for Schweiz til at tage den i betragtning. Tvister løses snarere på det politiske plan i det 
blandede udvalg og fra sag til sag. Dette skaber usikkerhed for erhvervsdrivende. I værste fald 
kan det føre til en forskellig anvendelse af EU-retten i EU og i Schweiz.

4. Udvalgte spørgsmål, der skal drøftes

For tage hul på drøftelserne i udvalget ønsker ordføreren at rejse flere spørgsmål, som skal 
behandles indgående.

 Hvordan kan bilæggelse af tvister mellem EU og Schweiz vedrørende levering af 
tjenesteydelser på tværs af grænserne fremmes?

 Hvordan kan der sikres en mere passende konvergens mellem lovgivningen om det indre 
marked i Schweiz og EU?
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 Hvordan kan der sikres en bedre overvågning af gennemførelsen af aftalen om fri 
bevægelighed for personer inden for levering af tjenesteydelser?


