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1. Bevezetés: az EU és az EFTA-tagállamok közötti kapcsolatok

Az Európai Unió (EU) és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagállamai közül 
három (Izland, Norvégia és Lichtenstein) közötti kapcsolatok az Izland, Norvégia, 
Liechtenstein, az Európai Közösség (EK) és ennek tagállamai között 1992. január 1-jén 
létrejött, az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodáson alapulnak. E 
megállapodás fő célja az EK belső piacának a három EFTA-országra való kiterjesztése. 
Ugyanarra a „négy szabadságra” terjed ki, mint az Európai Közösség, ezenkívül azt is 
lehetővé teszi az EGT-EFTA-országok számára, hogy részt vegyenek bizonyos kísérő 
politikákban, például a fogyasztóvédelmi és a környezetvédelmi politikában. A megállapodás 
a homogenitás elvén alapul, ami azt jelenti, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó 
területekkel kapcsolatos EGT-jogszabályoknak a lehető legjobban meg kell közelíteniük a 
vívmányokat. 

Svájc – amely jelenleg az EFTA negyedik tagja – részt vett az EGT-megállapodás 
megkötéséhez vezető tárgyalásokon. Az országnak a megállapodásban való részvételét 
azonban 1992-ben népszavazáson támadták meg (érdekes módon azt követően, hogy Svájc 
hivatalosan is benyújtotta az EU-tagságra való jelentkezését). A Svájc és az EU közötti 
kapcsolatok tovább mélyültek számos, az EK-val és annak tagállamaival kötött kétoldalú 
megállapodás révén. 1999-ben hét „I. kétoldalú megállapodás”-ként (Bilaterals I) ismert 
megállapodást írtak alá. Ezt a tárgyalások további fordulója követte, amelynek eredményeként 
nyolc új ágazatban kötöttek megállapodásokat, ezek voltak a 2004-ben elfogadott „II. 
kétoldalú megállapodások” (Bilaterals II).

2. Intézményi keretek: A csatlakozás nélküli gazdasági integráció két különböző 
modellje

Az EGT-megállapodás a szerződő felek képviselőiből álló közös intézményeket hoz létre, 
amelyek a megállapodást kezelik. A megállapodás folyamatos kezeléséért és a közösségi 
jogszabályoknak a megállapodás rendelkezéseibe való beemeléséért egy vegyes bizottság 
felel. A vegyes bizottságot az EGT-/EFTA-államok EU-nagykövetei, az Európai Bizottság, 
valamint az EU tagállamainak képviselői alkotják. 

Az EGT-megállapodás kezelése magas színvonalon intézményesített keretrendszerben 
történik: Az EFTA Titkársága az EGT-megállapodás napi kezeléséért felelős. Az EFTA 
Felügyeleti Hatóság felügyeli az EGT megfelelő vívmányainak az EGT-/EFTA-tagállamok 
joganyagában való végrehajtását. A hatáskörébe tartozik a jogsértési eljárásoknak az EFTA-
Bíróságán – amely az EGT igazságügyi hatósága – való kezdeményezése is. 

Összehasonlításul: az EU és Svájc kapcsolatai esetében nincs ilyen átfogó intézményi 
keretrendszer. Mindegyik kétoldalú ágazati megállapodás általános irányítását a szerződő 
felek képviselőiből álló külön vegyes bizottság végzi. Az EU részéről a meghatározó szerepet 
az Európai Bizottság játssza.

Mind az EGT-megállapodás, mind pedig a kétoldalú megállapodások külön eljárást írnak elő 
az új vívmányok figyelembevételére vonatkozóan. Amikor újabb, EGT-vonatkozású 
intézkedést fogadnak el, az EFTA Titkársága a megfelelő megállapodás mellékletének 
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módosítására irányuló vegyes bizottsági határozatot fogalmaz meg, amelyet később általában 
a vegyes bizottság fogad el. Ha az adott EGT-/EFTA-ország alkotmánya az országgyűlés 
vagy népszavazás által való jóváhagyást tesz szükségessé, a hatálybalépés csak e követelmény 
teljesülését követően lehetséges. 

A kétoldalú megállapodások statikusabbak az EGT-megállapodásnál. A megfelelő határozatot 
az illetékes svájci-EU vegyes bizottság hozza meg a szerződő felek közötti tárgyalásokat 
követően. A vegyes bizottságok csak abban az esetben módosíthatják a megállapodások 
függelékeit, ha a módosítások technikai jellegűek. Egyáltalán nem módosíthatják azonban 
egyik megállapodás fő rendelkezéseit sem. 

3. A belső piac végrehajtásával kapcsolatos problémák

3.1. A jelentés hatóköre

Miután mindkét oldalról több érintett féllel is konzultált, az előadó megállapítja, hogy míg a 
belső piacnak az EGT-/EFTA-tagállamokban való végrehajtásával nincsenek jelentős 
problémák, az EU és Svájc közötti kapcsolatok sokkal problematikusabbak. Emellett a 
közelmúltban általánosabb, a jelenlegi megállapodásokat mindkét fél részéről megkérdőjelező 
vita indult az EU–svájci kapcsolatok jövőjével kapcsolatban.

Az előadó a Svájc, az EU és annak tagállamai között létrejött, a személyek szabad mozgásáról 
szóló megállapodás hatálya alá tartozó, a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz 
kapcsolódó meghatározott problémákat szándékozik előtérbe helyezni. 

Figyelembe véve a folyamatban lévő általánosabb vitát, az előadó a továbbiakban a 
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás működését olyan esettanulmányként 
kívánja felhasználni, amelynek fényében sor kerülhet az EU–svájci kapcsolatok intézményi 
keretrendszerének értékelésére. Hozzá kíván járulni az EU és Svájc közötti kapcsolatok 
jövőjéről szóló szélesebb körű megbeszélésekhez. 

A bizottságon belüli vita eredményétől függően az előadó továbbra is nyitott az arra irányuló 
kérések tekintetében, hogy az egyéb kérdéseket, például a fogyasztóvédelem, a vámügyi 
együttműködés vagy a közbeszerzés kérdését belefoglalják a jelentésébe. 

3.2. A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás és a szolgáltatások 
liberalizációja

A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 2002. június 1-jén, az I. kétoldalú 
megállapodáscsomag hét megállapodásának egyikeként lépett hatályba. A megállapodás célja 
– többek között „a Szerződő Felek felségterületén a szolgáltatásnyújtás elősegítése, különösen 
a rövid időtartamú szolgáltatások nyújtásának liberalizálása.”1 Arra kötelezve Svájcot, hogy 
biztosítsa „az Európai Közösség jogszabályaiban foglaltakkal egyenértékű jogok és 
kötelezettségek” alkalmazását, a megállapodás előírja a svájci jognak a megállapodás hatálya 
alá tartozó területeken a vívmányokhoz való közelítését.2

                                               
1 Vö. a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
2 Vö. a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 16. cikkének (1) bekezdése.
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A megállapodás a személyek szabad mozgására és a letelepedés szabadságára vonatkozó, az 
EK-Szerződés 39. és 43. cikkében foglalt elveket tükröző rendelkezéseket tartalmaz. A 
megállapodás a beutazás, a tartózkodás, a nem önálló munkavállalás, a szerződő felek 
felségterületén való tartózkodás és az önálló vállalkozóként való letelepedés jogát biztosítja a 
szerződő felek állampolgárainak. A megállapodás főszövege és I. melléklete (Személyek 
szabad mozgása) a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz. A 
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás III. melléklete (A szakképesítések 
kölcsönös elismerése) ezek mellett felsorolja az olyan másodlagos közösségi jogszabályokat, 
amelyeket a szakképesítések kölcsönös elismerése területén kell figyelembe venni. A 
megállapodás ennélfogva a kizárólag a rövid időtartamú (naptári évenként legfeljebb 90 
munkanapig tartó) szolgáltatásokat liberalizálja. 

Noha a III. melléklet naprakésszé tétele a vegyes bizottság határozatával történhet, magát a 
megállapodást és az I. mellékletet kizárólag a nemzetközi szerződések felülvizsgálatára 
alkalmazandó eljárásokkal összhangban lehet módosítani. 

2005/36/EK irányelv („a szakmai képesítésekről szóló irányelv”)

A melléklet aktuális változata tartalmazza a szakmai képesítések elismerése területével 
kapcsolatos hatályos irányelvekre vonatkozó hivatkozásokat, ám még nem került sor az EU 
területén 2007. október 20-án hatályba lépett 2005/36/EK irányelv belefoglalása tekintetében 
történő módosítására. Annak ellenére, hogy a Svájci Szövetségi Tanács 2008 júniusában 
elfogadta a III. mellékletnek az irányelv tekintetében történő módosítását, a 2005/36/EK 
irányelv Svájcban való hatálybalépésével kapcsolatos előkészítő munkákat még nem fejezték 
be, a svájci jog vonatkozó rendelkezései pedig valószínűleg 2011-ben, a III. melléklet 
kapcsolódó módosításait követően lépnek hatályba.

2006/123/EK irányelv („a szolgáltatásokról szóló irányelv”)

A szolgáltatásokról szóló irányelvvel kapcsolatban az előadó megjegyzi, hogy a személyek 
szabad mozgásáról szóló megállapodás nem tartalmaz a szolgáltatásokra vonatkozó átfogó 
megállapodást. Mivel az I. mellékletet a vegyes bizottság nem módosíthatja, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv rendelkezéseinek belefoglalására kizárólag a hatályos 
megállapodás felülvizsgálata, vagy pedig a szolgáltatásokról szóló új megállapodás 
megkötése révén kerülhet sor. Több kísérletet is tettek már a szolgáltatásokról szóló külön 
megállapodás megtárgyalására, ám ezek eddig sikertelennek bizonyultak. 

Az előadó megállapítja, hogy a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás nem 
biztosít megfelelő mechanizmust az új vívmányok figyelembevétele tekintetében. Ahogyan 
azt a 2005/36/EK irányelv is szemlélteti, a melléklet naprakésszé tétele rendkívül hosszas 
folyamat. Tulajdonképpen semmiképpen nem nevezhető automatikusnak még az olyan 
esetekben sem, amikor a szóban forgó jogszabály nem jelenti a már a mellékletbe foglalt, 
meglévő vívmányok jelentős mértékű módosítását. A vegyes bizottság keretében már 
megvitatták az új vívmányok átvételére szolgáló automatikus mechanizmus kialakításának 
lehetőségeit, ám e megbeszélések eddig még nem hoztak kézzelfogható eredményeket. 
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3.3. A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás alapján történő, határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtás akadályai

Svájc számos olyan, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodást támogató 
intézkedést fogadott el, amelyek a munkavállalóknak a bér- és szociális dömpinggel szembeni 
védelmére, az egyenlő bánásmód elvének a svájci és az EU-s szolgáltatókkal kapcsolatban 
való érvényesítésére, valamint a megállapodásnak a svájci polgárok körében való 
elfogadottságának biztosítására irányulnak. 

Az előadót a svájci jogban meglévő több olyan, többségükben a támogató intézkedések 
kategóriájába tartozó követelményről is tájékoztatták, amelyek hátrányos megkülönböztetést 
alkalmaznak az EU-beli szolgáltatókkal szemben. Az ilyen intézkedés egyik példája az a 8 
napos előzetes bejelentési kötelezettség, amely a Svájcban szolgáltatást nyújtani kívánó EU-s 
vállalkozásokra vonatkozik. A vonatkozó előírás szerint az EU-s vállalkozásoknak 8 nappal 
előre tájékoztatniuk kell az illetékes kantonális hatóságokat azokról a személyekről, akik a 
szolgáltatásokat Svájcban nyújtani fogják. E követelmény különösen az olyan kkv-k esetében 
minősül problematikusnak, amelyek nagyon gyakran rövid határidejű svájci megrendeléseket 
teljesítenek. A további bejelentett követelmények közé tartozik például az a kötelezettség, 
hogy Bázel kantonban 20 000 CHF letétet kell fizetni a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, 
valamint a háromoldalú bizottságok végrehajtási költségeihez való hozzájárulással 
kapcsolatos követelmény. Azon vállalkozások, amelyek nem felelnek meg ezeknek, valamint 
a további követelményeknek, a svájci hatóságok által kivetett nagy összegű bírságok elé 
néznek. 

Svájci oldalról is számos problémáról számoltak be. Például a német jog szerint a 
németországi munkavégzésre kiküldött munkavállalók esetében a svájci építőipari társaságok 
akkor is kötelesek járulékot fizetni a német szabadságpénztárba („Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft”), ha már Svájcban is kötelesek a fizetett szabadság 
biztosítására. A svájci társaságok által említett másik problémát a franciaországi 
építkezésekkel kapcsolatos valamennyi munkálatra vonatkozó, kötelező tízéves jótállás 
(garantie décennale) jeleni. Valamennyi kivitelezőnek megfelelő biztosítást kell kötnie egy 
francia biztosító társasággal. A svájci hatóságok azt állítják, hogy a svájci társaságok nagyon 
nehezen juthatnak hozzá ehhez a biztosításhoz.

Az EU-ban az ehhez hasonló problémákat az Európai Unió Bírósága rendezi véglegesen. Az 
EGT-megállapodás szerint az EFTA-Bíróság illetékes a megállapodás értelmezésével 
kapcsolatos döntést illetően. A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás esetében 
nincs külön bírósági testület, amely a megállapodás egységes értelmezésével foglalkozna. 

Emellett a viták lehetséges érdemi eredménye is kiszámíthatatlan. Ami a szerződő felek 
kötelezettségeit illeti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás számos esetben 
nem egyértelmű. A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 16. cikkének (2) 
bekezdése alapján amennyiben a megállapodás alkalmazása a közösségi jog elveinek 
alkalmazását jelenti, kizárólag az Európai Közösségek Bíróságának a megállapodás 
aláírásának napját megelőzően kialakult, vonatkozó ítélkezési gyakorlata érvényes a szerződő 
felekre. Ami az aláírás utáni ítélkezési gyakorlatot illeti, a vegyes bizottságon belül 
információs mechanizmust alakítanak ki, amely révén a vonatkozó ítélkezési gyakorlatról 
„Svájc tájékoztatást kap” azon kötelezettség nélkül, hogy Svájcnak figyelembe kellene vennie 
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az ítélkezési gyakorlatot. A viták rendezésére inkább politikai szinten, a vegyes bizottságban, 
eseti alapon kerül sor. Emiatt a gazdasági szereplőknek bizonytalansággal kell 
szembenézniük. A legrosszabb esetben ez a vívmányok eltérő EU-s és svájci alkalmazásához 
vezethet.

4. Megvitatásra kijelölt kérdések

A vita bizottságon belüli megkezdése érdekében az előadó több olyan kérdést is felvet, 
amelyeket alapos megfontolás tárgyává kell tenni: 

 Hogyan könnyíthető meg az EU és Svájc közötti, a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos viták rendezése? 

 Hogyan biztosítható Svájc és az EU belső piacra vonatkozó jogszabályainak kellő időben 
történő összehangolása?

 Hogyan biztosítható a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásnak a 
szolgáltatásnyújtás területén való végrehajtása hatékonyabb figyelemmel kísérése?


