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1. Įvadas: ES ir ELPA valstybių narių ryšiai 

Europos Sąjungos (ES) ir trijų Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybių 
narių (Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) ryšiai grindžiami 1992 m. sausio 1 d. Europos 
ekonominės erdvės (EEE) susitarimu, sudarytu tarp Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino, 
Europos Bendrijos (EB) bei jos valstybių narių. Pagrindinis šio susitarimo tikslas buvo 
išplėsti EB vidaus rinką į tris ELPA šalis. Jo nuostatos apima tas pačias keturias laisves kaip ir 
Europos Bendrijos sutartis, taip pat sudaromos galimybės EEE/ELPA valstybėms dalyvauti 
įgyvendinant tam tikras papildomas politikos kryptis, pvz., vartotojų apsaugos ir aplinkos 
apsaugos politiką. Susitarimas grindžiamas homogeniškumo principu, kuris reiškia, kad EEE 
teisės aktai srityse, kurioms taikomas susitarimas, turėtų būti kuo artimesni Bendrijos acquis. 

Šveicarija, ketvirtoji dabartinė ELPA valstybė narė, dalyvavo derybose dėl EEE susitarimo 
sudarymo. Tačiau per 1992 m. visuotinį balsavimą buvo nepritarta šalies dalyvavimui 
susitarime (įdomiausia tai, kad Šveicarija po to pateikė oficialų prašymą tapti ES nare). 
Šveicarija ryšius su ES ir toliau palaikė dvišalių sutarčių, sudaromų su EB ir jos valstybėmis 
narėmis, pagrindu. 1999 m. buvo pasirašyti septyni susitarimai, vadinamasis Dvišalis 
paketas I. Po to vyko tolesnės derybos, pasibaigusios susitarimų aštuoniuose naujuose 
sektoriuose priėmimu 2004 m. (vadinamasis Dvišalis paketas II).

2. Institucinė struktūra: du skirtingi ekonominės integracijos be narystės modeliai 

EEE susitarimu įsteigiamos bendros institucijos, sudarytos iš susitariančiųjų šalių, 
dalyvaujančių susitarime, atstovų. Jungtinis komitetas yra atsakingas už nuolatinį susitarimo 
valdymą ir Bendrijos teisės aktų įtraukimą į jo nuostatas. Šį komitetą sudaro EEE/ELPA 
valstybių ambasadoriai ES, Europos Komisijos ir ES valstybių narių atstovai. 

EEE susitarimas valdomas remiantis labai institucionalizuota struktūra: ELPA sekretoriatas 
yra atsakingas už kasdienį EEE susitarimo valdymą. ELPA priežiūros institucija prižiūri 
atitinkamo EEE acquis perkėlimą į EEE/ELPA valstybių narių teisės aktus. Jos kompetencijai 
taip pat priklauso inicijuoti pažeidimo procedūras ELPA teisme, kuris yra EEE teisminė 
institucija. 

Palyginimui, tokios plačios ES ir Šveicarijos santykių institucinio valdymo struktūros nėra. 
Kiekvieną dvišalį sektorinį susitarimą paprastai valdo atskiras jungtinis komitetas, sudarytas 
iš susitariančiųjų šalių atstovų. Iš ES pusės pagrindinis vaidmuo tenka Europos Komisijai. 

Ir EEE susitarime, ir dvišaliuose susitarimuose numatoma speciali procedūra siekiant 
atsižvelgti į naująjį acquis. Kai priimama nauja EEE svarbi priemonė, ELPA sekretoriatas 
parengia Jungtinio komiteto sprendimo iš dalies pakeisti atitinkamo susitarimo priedo
projektą, kurį vėliau Jungtinis komitetas paprastai patvirtina. Jeigu EEE/ELPA šalių 
konstitucijose reikalaujama tokį sprendimą patvirtinti parlamente arba referendumu, jis 
įsigalioja tik įvykdžius šį reikalavimą. 

Dvišaliai susitarimai, palyginti su EEE susitarimu, yra pastovesni. Atitinkamą sprendimą po 
susitariančiųjų šalių derybų priima kompetentingas Šveicarijos ir ES jungtinis komitetas. 
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Jungtiniai komitetai gali keisti tik susitarimų priedus, jeigu šie yra techninio pobūdžio. Tačiau 
jie negali keisti pagrindinių susitarimų nuostatų. 

3. Klausimai, susiję su vidaus rinkos kūrimu 

3.1. Pranešimo aprėptis

Pasikonsultavęs su abiejų pusių suinteresuotosiomis šalimis, pranešėjas pažymi, kad nors 
didelių problemų, susijusių su vidaus rinkos kūrimu EEE ir ELPA valstybėse narėse, nėra, 
rimtesnių problemų kelia ES ir Šveicarijos Konfederacijos santykiai. Be to, pastaruoju metu 
kilo bendresnio pobūdžio diskusijų dėl ES ir Šveicarijos santykių ateities, o abi šalys 
suabejojo dėl dabartinių susitarimų. 

Pranešėjas ketina sutelkti dėmesį į konkrečias problemas, susijusias su tarpvalstybinių 
paslaugų teikimu, kuriam taikomas Susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo, sudarytas tarp 
Šveicarijos, ES ir jos valstybių narių. 

Be to, pranešėjas, turėdamas mintyje šiuo metu vykstančias bendresnio pobūdžio diskusijas, 
ketina remtis Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo taikymo patirtimi vykdant socialinį 
tyrimą, pagal kurį turėtų būti įvertinta ES ir Šveicarijos ryšių institucinė struktūra. Jis norėtų 
prisidėti prie platesnės diskusijos dėl ES ir Šveicarijos santykių ateities. 

Turėdamas mintyje diskusijas Komitete, pranešėjas ir toliau pasirengęs atsižvelgti į prašymus 
į pranešimą įtraukti kitus klausimus, pvz., dėl vartotojų apsaugos, muitinių bendradarbiavimo 
arba viešųjų pirkimų. 

3.2. Susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo ir paslaugų liberalizavimas 

Susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d. kaip vienas iš septynių 
Dvišalio paketo I susitarimų. Susitarimu siekiama, be kita ko, „sudaryti palankesnes sąlygas 
teikti paslaugas Susitariančiosios Šalies teritorijoje ir visų pirma liberalizuoti trumpalaikių 
paslaugų teikimą.“1 Jame numatoma suderinti Šveicarijos teisės aktus su Bendrijos aquis
srityse, kurioms taikomas Susitarimas, įpareigojant Šveicariją užtikrinti, kad būtų taikomi 
„teisės ir įsipareigojimai, atitinkantys Europos Bendrijos teisės aktuose nurodytas teises ir 
įsipareigojimus“ 2. 

Į Susitarimą įtrauktos nuostatos dėl laisvo asmenų judėjimo ir įsisteigimo laisvės, 
atspindinčios EB sutarties 39 ir 43 straipsnių principus. Juo susitariančiųjų šalių piliečiams 
suteikiama teisė atvykti į šalį, apsigyventi joje, dirbti pagal darbo sutartį, steigti savo verslą ir 
pasilikti susitariančiosios šalies teritorijoje. Jo pagrindinė dalis ir I priedas (Laisvas asmenų 
judėjimas) apima nuostatas, susijusias su paslaugų teikimu. Be to, Susitarimo dėl laisvo 
asmenų judėjimo III priede (Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas) išvardijami 
Bendrijos antrinės teisės aktai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama abipusio profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo srityje. Kartu Susitarimu liberalizuojamas tik trumpalaikių paslaugų 
teikimas (ne ilgiau kaip 90 darbo dienų per kalendorinius metus). 
                                               
1 Žr. Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo 1 straipsnio 1 dalies b punktą. 
2Žr. Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo 16 straipsnio 1 dalį. 
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Nors III priedas gali būti atnaujintas Jungtinio komiteto sprendimu, pats susitarimas ir jo 
I priedas gali būti iš dalies keičiami tik laikantis procedūrų, taikomų persvarstant tarptautines 
sutartis. 

Direktyva 2005/36/EB (Profesinės kvalifikacijos) 

Dabartinėje priedo redakcijoje pateikiamos nuorodos į galiojančias direktyvas dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo, tačiau jis nebuvo iš dalies pakeistas įtraukiant Direktyvą 
2005/36/EB, kuri ES įsigaliojo 2007 m. spalio 20 d. Nepaisant to, kad 2008 m. birželio mėn. 
Šveicarijos Federacinė Taryba sutiko atitinkamai iš dalies pakeisti III priedą, Direktyvos 
2005/36/EB nuostatų perkėlimo į Šveicarijos teisės aktus parengiamieji darbai dar nebuvo 
baigti, todėl atitinkamos Šveicarijos teisės aktų nuostatos (po atitinkamų III priedo pakeitimų) 
tikriausiai įsigalios tik 2011 metais. 

Direktyva 2006/123/EB (Paslaugų direktyva) 

Kalbėdamas apie Paslaugų direktyvą pranešėjas pažymi, kad Susitarime dėl laisvo asmenų 
judėjimo nėra išsamaus susitarimo dėl paslaugų. Kadangi Jungtinis komitetas negali iš dalies 
keisti I priedo, Paslaugų direktyvos nuostatos gali būti įtrauktos tik persvarsčius galiojantį 
susitarimą arba sudarius naują susitarimą dėl paslaugų. Keletą kartų buvo bandyta derėtis dėl 
atskiro susitarimo dėl paslaugų, tačiau tai kol kas nepavyko. 

Pranešėjas pastebi, kad Susitarime dėl laisvo asmenų judėjimo nenumatomas tinkamas 
mechanizmas, skirtas atsižvelgti į naująjį acquis. Kaip rodo Direktyvos 2005/36/EB atvejis, 
priedo atnaujinimo procesas yra labai ilgas. Tiesą sakant, atnaujinimas nevyksta automatiškai 
net tais atvejais, kai atitinkami teisės aktai iš esmės nekeičia galiojančio acquis, kuris jau
buvo įtrauktas į priedą. Jungtinis komitetas svarstė galimybes sukurti paprastesnį naujojo 
acquis įtraukimo mechanizmą, tačiau jokių konkrečių rezultatų iki šiol nepasiekta. 

3.3. Tarpvalstybinių paslaugų teikimo pagal Susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo 
kliūtys 

Kartu su Susitarimu dėl laisvo asmenų judėjimo Šveicarija priėmė keletą pagalbinių 
priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti darbuotojus nuo darbo užmokesčio ir socialinio 
dempingo, užtikrinant vienodą požiūrį į Šveicarijos ir ES paslaugų teikėjus bei Šveicarijos 
piliečių pritarimą Susitarimui.

Pranešėjas buvo informuotas apie nemaža Šveicarijos teisės aktų reikalavimų, daugiausia 
susijusių su paramos priemonių sritimi, kurie galbūt diskriminuoja ES paslaugų teikėjus. 
Tokių priemonių pavyzdys – reikalavimas ES įmonėms, pageidaujančioms teikti paslaugas 
Šveicarijoje, pateikti pranešimą prieš 8 dienas. Paprastai ES įmonės privalo informuoti 
atsakingas kantonų valdžios institucijas apie asmenis, kurie teiks paslaugas Šveicarijoje, prieš 
8 dienas. Šis reikalavimas laikomas problema, ypač MVĮ, kurios labai dažnai vykdo 
trumpalaikius Šveicarijos užsakymus. Kiti išdėstyti reikalavimai, inter alia, apima 
įpareigojimą prieš teikiant paslaugas Bazelio kantone sumokėti 20 000 CHF užstatą ir 
reikalavimą padengti dalį trišalių komisijų sprendimų vykdymo kontrolės išlaidų. Įmonėms, 
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kurios nepatenkina šių ir kitų reikalavimų, gresia didelės Šveicarijos valdžios institucijų 
baudos. 

Šveicarija taip pat atkreipė dėmesį į keletą klausimų. Pvz., pagal Vokietijos teisės aktus dėl 
darbuotojų komandiravimo dirbti Vokietijoje Šveicarijos statybos bendrovės yra įpareigotos 
mokėti įmokas į Vokietijos atostogų fondą (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der 
Bauwirtschaft), net jeigu jos ir suteikia mokamas atostogas Šveicarijoje. Kitas Šveicarijos 
įmonių paminėtas dalykas – privaloma dešimties metų garantija (garantie décennale) visiems 
darbams, susijusiems su pastatais, Prancūzijoje. Visi statybininkai privalo sudaryti su 
Prancūzijos draudimo bendrove atitinkamą draudimo sutartį. Šveicarijos valdžios institucijos 
teigia, kad Šveicarijos bendrovėms gauti šį draudimą labai sudėtinga. 

ES lygmeniu galutinį sprendimą šiais klausimais priims Europos Teisingumo Teismas. Pagal 
EEE susitarimą ELPA teismas būtų kompetentingas priimti sprendimą dėl Susitarimo 
išaiškinimo. Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo atveju nėra vienintelės teisminės 
institucijos, kuri užtikrintų vienodą Susitarimo išaiškinimą. 

Be to, galimas esminis ginčo rezultatas yra nenuspėjamas. Daugeliu atvejų Susitarime dėl 
laisvo asmenų judėjimo neišaiškinama, kokie yra susitariančiųjų šalių įsipareigojimai. Pagal 
Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo 16 straipsnio 2 dalį (atsižvelgiant į tai, kiek šio 
susitarimo taikymas susijęs su Bendrijos teisės sąvokomis) susitariančiosioms šalims yra 
privalomos tik atitinkamos Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentinės teisės 
nuostatos, galiojusios iki jo pasirašymo dienos. Dėl precedentinės teisės, įsigaliojusios po
Susitarimo pasirašymo dienos, Jungtinis komitetas turi parengęs informacijos teikimo 
mechanizmą, kuriuo į atitinkamas precedentinės teisės nuostatas „atkreipiamas Šveicarijos 
dėmesys“, nenustatant įpareigojimo Šveicarijai į jas atsižvelgti. Ginčai dažniausiai 
sprendžiami politiniu lygmeniu Jungtiniame komitete ir kiekvienu atveju atskirai. Tai kelia 
neapibrėžtumo ekonominių operacijų vykdytojams. Blogiausiu atveju dėl to ES ir Šveicarijoje 
gali būti pradėta skirtingai taikyti acquis.

4. Pasirinktos diskusijų temos 

Siekdamas pradėti diskusiją Komitete pranešėjas norėtų iškelti keletą klausimų, kuriuos 
būtina nuodugniai apsvarstyti: 

 Kaip palengvinti ES ir Šveicarijos Konfederacijos ginčų dėl tarpvalstybinių paslaugų 
teikimo sprendimą? 

 Kokiu būdu užtikrinti, kad Šveicarijos ir ES vidaus rinkos teisės aktai būtų suderinti 
laiku? 

 Kaip užtikrinti geresnę Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo vykdymo paslaugų teikimo 
srityje stebėseną? 


