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1. Εισαγωγή: σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΖΕΣ

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τριών από τα κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) βασίζονται 
στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που συνήφθη την 1η Ιανουαρίου 
1992 μεταξύ της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν, αφενός, και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου. Βασικός στόχος αυτής της συμφωνίας 
ήταν η επέκταση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε αυτές τις τρεις 
χώρες της ΕΖΕΣ. Καλύπτει τις ίδιες «τέσσερις ελευθερίες» που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΖΕΣ που ανήκουν στον ΕΟΧ 
να συμμετέχουν σε ορισμένες συνοδευτικές πολιτικές, π.χ. προστασία καταναλωτών και 
περιβαλλοντική πολιτική. Η συμφωνία βασίζεται στην αρχή της ομοιογένειας που σημαίνει 
ότι η νομοθεσία των χωρών του ΕΟΧ στους τομείς που καλύπτονται από τη συμφωνία πρέπει 
να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το κεκτημένο. 

Η Ελβετία -το τέταρτο κράτος μέλος της ΕΖΕΣ- συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη 
σύναψη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ωστόσο, η συμμετοχή της χώρας στην εν λόγω 
συμφωνία απερρίφθη με δημοψήφισμα που διεξήχθη το 1992 (αξίζει να σημειωθεί ότι είχε 
προηγηθεί η υποβολή επίσημης αίτησης προσχώρησης της Ελβετίας στην ΕΕ). Οι σχέσεις 
Ελβετίας-ΕΕ ρυθμίστηκαν μέσω μιας σειράς διμερών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. Επτά συμφωνίες γνωστές ως «Διμερείς Ι» υπογράφηκαν το 
1999. Ακολούθησε νέος γύρος διαπραγματεύσεων με αποτέλεσμα τη σύναψη συμφωνιών σε 
οκτώ ακόμη τομείς («Διμερείς ΙΙ») που εγκρίθηκαν το 2004.

2. Θεσμικό πλαίσιο: δύο διαφορετικά μοντέλα οικονομικής ολοκλήρωσης χωρίς 
προσχώρηση

Η συμφωνία για τον ΕΟΧ θέσπισε κοινά θεσμικά όργανα αποτελούμενα από εκπροσώπους 
των συμβαλλόμενων μερών στα οποία ανατέθηκε η διαχείριση της συμφωνίας. Η Μεικτή 
Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαρκή διαχείριση της συμφωνίας και την ενσωμάτωση της 
κοινοτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της. Αποτελείται από πρέσβεις των κρατών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ 
στην ΕΕ, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της 
ΕΕ. 

Η διαχείριση της συμφωνίας για τον ΕΟΧ λαμβάνει χώρα σε εξαιρετικά θεσμοποιημένο 
πλαίσιο: η Γραμματεία της ΕΖΕΣ είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση της 
συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ επιβλέπει τη μεταφορά του 
συναφούς με τον ΕΟΧ κεκτημένου στο δίκαιο των κρατών της ΕΖΕΣ που ανήκουν στον 
ΕΟΧ. Είναι επίσης αρμόδια για την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει στο Δικαστήριο 
ΕΖΕΣ που αποτελεί τη δικαστική αρχή του ΕΟΧ. 

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται ανάλογο γενικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των 
σχέσεων ΕΕ-Ελβετίας. Κάθε διμερής τομεακή συμφωνία τελεί συνήθως υπό τη διαχείριση 
μιας ειδικής Μεικτής Επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων 
μερών. Από την πλευρά της ΕΕ, βασικό ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τόσο η συμφωνία για τον ΕΟΧ όσο και οι διμερείς συμφωνίες προβλέπουν μια ειδική 



DT\800037EL.doc 3/6 PE431.065v01-00

EL

διαδικασία για την ενσωμάτωση του νέου κεκτημένου. Όποτε θεσπίζεται κάποιο νέο μέτρο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, η Γραμματεία της ΕΖΕΣ συντάσσει ένα σχέδιο 
απόφασης της Μεικτής Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος της σχετικής 
συμφωνίας, και στη συνέχεια το εν λόγω σχέδιο απόφασης εγκρίνεται κατά κανόνα από τη 
Μεικτή Επιτροπή. Αν τα συντάγματα των χωρών της ΕΖΕΣ που ανήκουν στον ΕΟΧ θέτουν 
ως προϋπόθεση την έγκριση από το κοινοβούλιο ή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η θέση σε 
ισχύ είναι δυνατή μόνο εφόσον εκπληρωθεί αυτή η απαίτηση. 

Οι Διμερείς είναι πιο στατικές σε σχέση με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Η σχετική απόφαση 
λαμβάνεται από την αρμόδια Μεικτή Επιτροπή Ελβετίας-ΕΕ, μετά από διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οι Μεικτές Επιτροπές μπορούν να τροποποιήσουν τα 
παραρτήματα των συμφωνιών μόνο ως προς τεχνικά θέματα. Δεν μπορούν να τροποποιήσουν 
τις βασικές διατάξεις καμίας από τις συμφωνίες. 

3. Ζητήματα που άπτονται της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς

3.1. Αντικείμενο της έκθεσης

Κατόπιν διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη από αμφότερες τις πλευρές, ο εισηγητής είναι 
της άποψης ότι, ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση 
της εσωτερικής αγοράς στα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που ανήκουν στον ΕΟΧ, οι σχέσεις μεταξύ 
ΕΕ και Ελβετίας είναι πιο προβληματικές. Επιπλέον, βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε 
εξέλιξη μια γενικότερη συζήτηση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Ελβετίας, στο 
πλαίσιο της οποίας οι ισχύουσες συμφωνίες επανεξετάζονται από αμφότερα τα μέρη.

Ο εισηγητής σκοπεύει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων που ισχύει μεταξύ της Ελβετίας, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών 
της, αφετέρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα γενικότερη συζήτηση, ο εισηγητής σκοπεύει επίσης να 
χρησιμοποιήσει τη λειτουργία της εν λόγω συμφωνίας ως μελέτη περίπτωσης υπό το πρίσμα 
της οποίας θα πρέπει να αξιολογηθεί το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ελβετίας. Θα 
ήθελε έτσι να συμβάλει στην ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-
Ελβετίας. 

Ανάλογα με τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στην επιτροπή, ο εισηγητής θα δεχθεί τυχόν 
αιτήματα για τη συμπερίληψη και άλλων ζητημάτων, π.χ. προστασία καταναλωτών, 
τελωνειακή συνεργασία ή ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, στην έκθεσή του. 

3.2. Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και ελευθέρωση των 
υπηρεσιών

Η συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 
2002 ως μία από τις επτά συμφωνίες της δέσμης συμφωνιών «Διμερείς Ι». Η συμφωνία αυτή 
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο «να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια των 
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συμβαλλόμενων μερών, ιδίως να απελευθερώσει την παροχή υπηρεσιών μικρής διάρκειας»1. 
Προβλέπει την εναρμόνιση το ελβετικού δικαίου με το κεκτημένο στους τομείς που καλύπτει 
η συμφωνία, υποχρεώνοντας την Ελβετία να λάβει μέτρα ώστε «δικαιώματα και υποχρεώσεις 
που ισοδυναμούν με αυτές που περιλαμβάνονται στις νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στις οποίες γίνεται αναφορά να τυγχάνουν εφαρμογής στις σχέσεις τους» 2.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και το 
δικαίωμα εγκατάστασης, αντικατοπτρίζοντας τις αρχές των άρθρων 39 και 43 της Συνθήκης 
ΕΚ. Χορηγεί στους υπηκόους των συμβαλλόμενων μερών δικαίωμα εισόδου, διαμονής και 
πρόσβασης σε μία μισθωτή οικονομική δραστηριότητα, το δικαίωμα παραμονής στην 
επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών και το δικαίωμα εγκατάστασης ως ανεξάρτητου 
επαγγελματία. Το κυρίως κείμενο και το παράρτημα Ι (Ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων) περιέχουν διατάξεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. Το παράρτημα ΙΙΙ 
(Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων) της συμφωνίας παραθέτει διάφορες 
δευτερεύουσες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τομέα της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Η συμφωνία ελευθερώνει μόνο 
υπηρεσίες μικρής διάρκειας (για μέγιστο διάστημα 90 ημερών εργασίας ανά ημερολογιακό 
έτος).  

Το μεν παράρτημα ΙΙΙ μπορεί να ενημερωθεί με απόφαση της Μεικτής Επιτροπής, ενώ η 
συμφωνία συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος Ι μπορεί να τροποποιηθεί μόνο βάσει 
της διαδικασίας που ισχύει για την αναθεώρηση διεθνών συνθηκών. 

Οδηγία 2005/36/ΕΚ  («Επαγγελματικά προσόντα»)

Η τρέχουσα έκδοση του παραρτήματος περιέχει παραπομπές στις υπάρχουσες οδηγίες στον 
τομέα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, αλλά δεν έχει τροποποιηθεί ώστε να 
συμπεριλάβει την οδηγία 2005/36/EΚ που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2007 στην ΕΕ. 
Παρόλο που το ελβετικό ομοσπονδιακό συμβούλιο απεφάνθη υπέρ της σχετικής 
τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙΙ τον Ιούνιο του 2008, οι προπαρασκευαστικές εργασίες 
για τη θέση σε ισχύ της οδηγίας 2005/36/EΚ στην Ελβετία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί 
και οι αντίστοιχες διατάξεις της ελβετικής νομοθεσίας θα τεθούν κατά πάσα πιθανότητα σε 
ισχύ το 2011, αφού ολοκληρωθεί η σχετική τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ.

Οδηγία 2006/123/ΕΚ  («Οδηγία για τις υπηρεσίες»)

Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες, ο Εισηγητής επισημαίνει ότι η συμφωνία για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν περιέχει μια πλήρη συμφωνία για τις υπηρεσίες. 
Εφόσον το παράρτημα Ι δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τη Μεικτή Επιτροπή, οι διατάξεις 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν παρά μόνο μετά από 
αναθεώρηση της υπάρχουσας συμφωνίας ή μέσω της σύναψης νέας συμφωνίας για τις 
υπηρεσίες. Έχουν γίνει διάφορες διαπραγματευτικές προσπάθειες για την εκπόνηση μιας 
χωριστής συμφωνίας για τις υπηρεσίες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα.  

Ο εισηγητής παρατηρεί ότι η συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν 

                                               
1 Πρβλ. άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β), της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.
2 Πρβλ. άρθρο 16, παράγραφος 1, της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.
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παρέχει κάποιον επαρκή μηχανισμό για τη συμπερίληψη του νέου κεκτημένου. Όπως 
καταδεικνύεται από το παράδειγμα της οδηγίας 2005/36/EΚ, η διαδικασία ενημέρωσης του 
παραρτήματος είναι υπερβολικά χρονοβόρα. Δεν είναι από καμία άποψη αυτοματοποιημένη 
ακόμη και στις περιπτώσεις που η νέα νομοθεσία δεν συνιστά ουσιαστική τροποποίηση του 
κεκτημένου ως είχε όταν συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα. Οι δυνατότητες δημιουργίας ενός 
πιο αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την ενσωμάτωση του νέου κεκτημένου έχουν 
συζητηθεί στη Μεικτή Επιτροπή, χωρίς ωστόσο κάποιο απτό αποτέλεσμα μέχρι τώρα. 

3.3. Εμπόδια στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Η Ελβετία έχει εγκρίνει μια σειρά υποστηρικτικών μέτρων, συνοδευτικών της συμφωνίας,
που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα μισθολογικού και 
κοινωνικού ντάμπινγκ, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των παρόχων 
υπηρεσιών, είτε προέρχονται από την Ελβετία είτε από την ΕΕ, και η αποδοχή της συμφωνίας 
από τους πολίτες της χώρας. 

Ο εισηγητής έχει λάβει γνώση μιας σειράς απαιτήσεων στην ελβετική νομοθεσία, η 
πλειονότητα των οποίων εμπίπτει στην κατηγορία των υποστηρικτικών μέτρων, που είναι 
πιθανό να εισάγουν διακρίσεις κατά των παρόχων υπηρεσιών που προέρχονται από την ΕΕ. 
Ένα παράδειγμα τέτοιου μέτρου είναι η απαίτηση για προειδοποίηση οκτώ ημερών η οποία 
ισχύει για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που επιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες στην Ελβετία. 
Κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ υποχρεούνται να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές σε 
επίπεδο καντονιού σχετικά με τα πρόσωπα που θα παράσχουν υπηρεσίες εντός της ελβετικής 
επικράτειας οκτώ ημέρες νωρίτερα. Αυτή η απαίτηση θεωρείται προβληματική ιδίως για τις 
ΜΜΕ που πολύ συχνά ανταποκρίνονται σε παραγγελίες της τελευταίας στιγμής από την 
Ελβετία. Οι κοινοποιηθείσες απαιτήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση 
καταβολής εγγύησης ύψους 20 000 ελβετικών φράγκων πριν από την παροχή υπηρεσιών 
στον καντόνι της Βασιλείας και την υποχρέωση συνεισφοράς για την κάλυψη του κόστους 
επιβολής των τριμερών επιτροπών. Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με αυτές,
καθώς και άλλες απαιτήσεις, τιμωρούνται με υψηλά πρόστιμα από τις ελβετικές αρχές. 

Διάφορα άλλα ζητήματα έχουν επίσης κοινοποιηθεί από την ελβετική πλευρά. Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
για την εκτέλεση εργασιών στη Γερμανία, οι ελβετικές κατασκευαστικές εταιρείες 
υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές στο γερμανικό ταμείο του κατασκευαστικού κλάδου 
για τις άδειες των εργαζομένων («Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft») 
παρόλο που δεν παύουν να παρέχουν άδειες μετ’ αποδοχών στην Ελβετία. Ένα άλλο ζήτημα 
που έχουν θέσει οι ελβετικές αρχές αφορά την υποχρεωτική δεκαετή εγγύηση (garantie 
décennale) για όλες τις εργασίες κατασκευαστικού χαρακτήρα στη Γαλλία. Όλες οι 
κατασκευαστικές εταιρείες οφείλουν να συνάψουν σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με 
γαλλική ασφαλιστική εταιρεία. Οι ελβετικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι ελβετικές εταιρείες 
δυσκολεύονται πολύ να εξασφαλίσουν αυτή την ασφάλιση.

Στους κόλπους της ΕΕ τέτοιου είδους ζητήματα επιλύονται από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, το Δικαστήριο ΕΖΕΣ είναι 
αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με την ερμηνεία της συμφωνίας. Στην περίπτωση της 
συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων με την Ελβετία δεν υφίσταται 
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κάποιο ειδικό δικαστικό όργανο για την ενιαία ερμηνεία της συμφωνίας. 

Επίσης, δεν μπορεί να προβλεφθεί η ουσιαστική έκβαση μιας διαφοράς. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι ασαφής ως προς 
τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 2, της 
συμφωνίας, όποτε η εφαρμογή της συμφωνίας εμπεριέχει έννοιες του κοινοτικού δικαίου, 
μόνο η κατάλληλη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως είχε πριν από την 
ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας θεωρείται δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Όσον αφορά τη νομολογία μετά την ημερομηνία υπογραφής, υπάρχει ένας μηχανισμός 
πληροφόρησης εντός της Μεικτής Επιτροπής που προβλέπει ότι η σχετική νομολογία 
«κοινοποιείται στην Ελβετία» χωρίς ωστόσο η Ελβετία να υποχρεούται να τη λάβει υπόψη. 
Οι όποιες διαφορές επιλύονται κατά κανόνα σε πολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της Μεικτής
Επιτροπής, και εξετάζονται κατά περίπτωση. Αυτό προκαλεί ανασφάλεια στους οικονομικούς
παράγοντες. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε αποκλίνουσα 
εφαρμογή του κεκτημένου στην Ελβετία σε σχέση με την ΕΕ.

4. Επιλεγμένα θέματα για συζήτηση

Θέλοντας να δώσει το έναυσμα για τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή, ο 
εισηγητής θέτει ορισμένα θέματα που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 

 Πώς μπορεί να διευκολυνθεί η επίλυση των διαφορών μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας 
όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών; 

 Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η εγκαιρότερη σύγκλιση της νομοθεσίας της Ελβετίας και 
της ΕΕ στον τομέα της εσωτερικής αγοράς;

 Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών;


