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1. Ievads: ES un EBTA dalībvalstu attiecības

Eiropas Savienības (ES) un trīs Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstu 
(Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas) attiecību pamatā ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
līgums, kas 1992. gada 1. janvārī tika noslēgts starp Islandi, Norvēģiju un Lihtenšteinu, 
Eiropas Kopienu (EK) un tās dalībvalstīm. Šī līguma galvenais mērķis ir paplašināt EK 
iekšējo tirgu, ietverot tajā trīs EBTA valstis. Tajā ir noteiktas tās pašas „četras brīvības” kā 
Eiropas Kopienā, kā arī dota iespēja EEZ EBTA valstīm piedalīties atsevišķās saistītās 
politikās, kā patērētāju aizsardzības un vides politika. Līguma pamatā ir vienveidības princips, 
saskaņā ar kuru EEZ tiesību akti, kas attiecas uz līgumā iekļautajām jomām, jābūt pēc iespējas 
pietuvinātiem acquis.

Šveice, ceturtā pašreizējā EBTA locekle, piedalījās sarunās, kuru rezultātā tika noslēgts EEZ 
līgums. Tomēr valsts dalība nolīgumā tika apstrīdēta 1992. gada tautas balsojumā (interesanti, 
ka tas notika pēc tam, kad Šveice bija iesniegusi oficiālu pieteikumu dalībai ES). Šveices un 
ES attiecības turpmāk regulēja vairāki divpusēji nolīgumi ar EK un tās dalībvalstīm. 
1999. gadā tika parakstīti septiņi nolīgumi, kas pazīstami kā Bilaterals I. Vēlāk notika sarunu 
kārta, kuras rezultātā tika noslēgti nolīgumi astoņās jaunās jomās, un tie ir pazīstami kā 
Bilaterals II, kas tika pieņemti 2004. gadā.

2. Institūciju sistēma: divi dažādi ekonomiskās integrācijas modeļi bez pievienošanās

EEZ līgumā ir noteikta kopīgu iestāžu izveide, kurās ir līgumslēdzēju pušu pārstāvji, kas 
pārvalda līguma īstenošanu. Apvienotā komiteja atbild par nepārtrauktu nolīguma 
pārvaldīšanu un Kopienas tiesību aktu iekļaušanu tā noteikumos. Komiteju veido EEZ/EBTA 
valstu sūtņi ES, Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu pārstāvji.

EEZ līguma pārvaldībai ir izveidota iestāžu sistēma: EBTA sekretariāts atbild par EEZ 
nolīguma ikdienas pārvaldību. EBTA Uzraudzības iestāde uzrauga EEZ attiecīgā acquis
īstenošanu EEZ EBTA dalībvalstu tiesību aktos. Tās kompetencē ir arī ierosināt pārkāpumu 
procedūras EBTA tiesā, kas ir EEZ tiesu iestāde.

Savukārt ES un Šveices attiecību pārvaldībai nav izveidota vispārēja iestāžu sistēma. Katru 
divpusējo nozares nolīgumu parasti pārvalda atsevišķa Apvienotā komiteja, ko veido 
līgumslēdzēju pušu pārstāvji. No ES puses galvenā loma ir Eiropas Komisijai.

Gan EEZ līgumā, gan divpusējos nolīgumos ir paredzēta īpaša procedūra, lai ņemtu vērā 
jauno acquis. Katru reizi, kad tiek pieņemts jauns pasākums attiecībā uz EEZ, EBTA 
sekretariāts izstrādā Apvienotās komitejas lēmuma projektu attiecīgā nolīguma pielikuma 
grozījumiem, ko vēlāk parasti pieņem Apvienotā komiteja. Ja EEZ EBTA valstu konstitūcijā 
ir noteikts, ka ir jāsaņem parlamenta apstiprinājums vai apstiprinājums referendumā, lēmums 
var stāties spēkā tikai pēc šīs prasības izpildes.

Bilaterals ir daudz statiskāki salīdzinājumā ar EEZ līgumu. Attiecīgo lēmumu pieņem 
kompetentā Šveices un ES Apvienotā komiteja pēc sarunām starp līgumslēdzējām pusēm. 
Apvienotās komitejas var veikt nolīgumu pielikumos tikai tādas izmaiņas, kas ir tehniskas pēc 
būtības. Tām nav tiesību veikt izmaiņas nolīgumu galvenajos noteikumos.
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3. Iekšējā tirgus īstenošanas jautājumi

3.1. Ziņojuma darbības joma

Pēc apspriešanās ar vairākām ieinteresētajām personām no abām pusēm referents novēro, ka 
iekšējā tirgus īstenošana EEZ EBTA dalībvalstīs nerada problēmas, daudz problemātiskākas ir 
ES un Šveices attiecības. Turklāt nesen ir aizsākušās daudz vispārīgākas debates par ES un 
Šveices attiecību nākotni, kurās abas līgumslēdzējas puses apšauba pašreizējo kārtību.

Referenta mērķis ir pievērst pastiprinātu uzmanību īpašām problēmām saistībā ar pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanu, ko nosaka starp Šveici, ES un tās dalībvalstīm noslēgtais nolīgums 
par personu brīvu pārvietošanos.

Ņemot vērā pašreiz notiekošās vispārējās debates, referents ir iecerējis izmantot nolīguma par 
personu brīvu pārvietošanos darbību kā pētāmo objektu, attiecībā pret kuru būtu izvērtējama 
ES un Šveices attiecību iestāžu sistēma. Viņš vēlas rosināt plašākas sarunas par ES un Šveices 
attiecību nākotni.

Atkarībā no komitejas diskusijas referents labprāt uzklausīs lūgumus ietvert savā ziņojumā 
citus jautājumus, kā patērētāju aizsardzība, muitas sadarbība vai valsts iepirkumi.

3.2. Nolīgums par personu brīvu pārvietošanos un pakalpojumu liberalizācija

Nolīgums par personu brīvu pārvietošanos stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā kā viens no 
Bilaterals I 7 nolīgumiem. Viens no nolīguma mērķiem, inter alia, ir „atvieglot pakalpojumu 
sniegšanu līgumslēdzēju pušu teritorijā un īpaši liberalizēt īstermiņa pakalpojumu 
sniegšanu”1. Tajā ir paredzēta Šveices tiesību aktu tuvināšana acquis attiecībā uz jomām, kas 
iekļautas nolīgumā, nosakot, ka Šveices pienākums ir nodrošināt, ka tiek piemērotas „Eiropas 
Kopienas tiesību aktos ietvertajām tiesībām un pienākumiem līdzvērtīgas tiesības un 
pienākumi”2.

Nolīgumā ir ietverti noteikumi par personu brīvu pārvietošanos un brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, kas atbilst EK līguma 39. un 43. panta principiem. Tas piešķir līgumslēdzēju 
pušu pilsoņiem ieceļošanas un uzturēšanās tiesības, tiesības uz darbu kā darba ņēmējam, 
tiesības palikt līgumslēdzēju pušu teritorijā un tiesības veikt uzņēmējdarbību kā 
pašnodarbinātām personām. Nolīguma tekstā un I pielikumā (Personu brīva pārvietošanās) ir 
ietverti noteikumi, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu. Nolīguma par personu brīvu 
pārvietošanos III pielikumā (Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana) ir uzskaitīti 
sekundārie Kopienas tiesību akti, kas jāņem vērā profesionālo kvalifikāciju savstarpējas 
atzīšanas jomā. Tādējādi nolīgums liberalizē tikai īstermiņa pakalpojumus (ne vairāk kā uz 90 
dienām kalendārajā gadā).

Lai gan III pielikumu var atjaunināt ar Apvienotās komitejas lēmumu, grozījumus pašā 
nolīgumā, kā arī tā I pielikumā var veikt tikai saskaņā ar kārtību, kas piemērojama 

                                               
1 Skat. Nolīguma par personu brīvu pārvietošanos 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
2 Skat. Nolīguma par personu brīvu pārvietošanos 16. panta 1. punktu.
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starptautisko līgumu pārskatīšanai.

Direktīva 2005/36/EK („Profesionālās kvalifikācijas”)

Pielikuma pašreizējā versijā ir ietvertas atsauces uz esošām direktīvām profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas jomā, bet nav veikti grozījumi, lai ietvertu Direktīvu 2005/36/EK, kas 
ES stājās spēkā 2007. gada 20. oktobrī. Neraugoties uz to, ka Šveices Federālā Padome 
piekrita veikt attiecīgus grozījumus III pielikumā 2008. gada jūnijā, vēl nav pabeigti 
sagatavošanās darbi, lai Direktīva 2005/36/EK varētu stāties spēkā Šveicē, un atbilstīgie 
Šveices tiesību aktu noteikumi visticamāk stāsies spēkā tikai 2011. gadā pēc attiecīgu izmaiņu 
veikšanas III pielikumā.

Direktīva 2006/123/EK („Pakalpojumu direktīva”)

Attiecībā uz Pakalpojumu direktīvu referents piebilst, ka Nolīgumā par personu brīvu 
pārvietošanos nav ietverta vispārēja vienošanās par pakalpojumiem. Tā kā Apvienotā 
komiteja nevar veikt grozījumus I pielikumā, Pakalpojumu direktīvas noteikumus var 
iestrādāt, tikai pārskatot esošo vienošanos vai noslēdzot jaunu vienošanos par pakalpojumiem. 
Ir bijuši vairāki līdz šim nesekmīgi mēģinājumi risināt sarunas par atsevišķu nolīgumu par 
pakalpojumiem. 

Referents ir novērojis, ka Nolīgumā par personu brīvu pārvietošanos nav paredzēts 
apmierinošs mehānisms jauna acquis ņemšanai vērā. Direktīvas 2005/36/EK gadījumā jau 
bija pieminēts, ka pielikuma atjaunināšanas process ir ilgstošs. Faktiski tas nemaz nav 
automātisks pat gadījumos, kad ar attiecīgiem tiesību aktiem netiek veikti būtiski grozījumi 
esošajā acquis, kas jau ir ietverts pielikumā. Apvienotā komiteja ir pārrunājusi iespējas 
izveidot automātiskāku mehānismu jaunu tiesību aktu pārņemšanai, bet līdz šim nav panākts 
konkrēts rezultāts.

3.3. Šķēršļi pārrobežu pakalpojumu sniegšanai Nolīguma par personu brīvu 
pārvietošanos ietvaros 

Šveice ir pieņēmusi vairākus ar Nolīguma par personu brīvu pārvietošanos saistītus atbalsta 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt strādniekus pret algu un sociālo dempingu, paredzot 
vienlīdzīgu attieksmi pret Šveices un ES pakalpojumu sniedzējiem un nodrošinot nolīguma 
pieņemšanu Šveices iedzīvotāju vidū.

Referents ir informēts par vairākām prasībām Šveices tiesību aktos, kas galvenokārt 
klasificējamas kā atbalsta pasākumi un, iespējams, ir diskriminējošas pret pakalpojumu 
sniedzējiem no ES. Viens šāda pasākuma piemērs ir prasība ES uzņēmumiem, kas vēlas 
sniegt pakalpojumus Šveicē, paziņot par to 8 dienu laikā. ES uzņēmumu pienākums ir 8 
dienas iepriekš informēt atbildīgās kantona iestādes par personām, kas sniegs pakalpojumus 
Šveicē. Šāda prasība tiek uzskatīta par problēmu, īpaši MVU, kas ļoti bieži piekrīt izpildīt 
īstermiņa pasūtījumus no Šveices. Vēl izziņotās prasības, inter alia , iekļauj pienākumu 
iemaksāt 20 000 Šveices franku pirms pakalpojumu sniegšanas Bāzeles kantonā un prasību 
piedalīties trīspusēju komisiju darbības izmaksu segšanā. Ja uzņēmumi neievēro šīs un citas 
prasības, Šveices iestādes uzliek tiem lielus naudas sodus.
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Arī Šveices puse ir paziņojusi par vairākiem jautājumiem. Piemēram, saskaņā ar Vācijas 
tiesību aktiem, nolīgstot strādniekus darījumu veikšanai Vācijā, Šveices būvniecības 
uzņēmumu pienākums ir veikt iemaksas Vācijas atvaļinājumu fondā („Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft”), pat ja tiem jau ir jānodrošina apmaksāts 
atvaļinājums Šveicē. Vēl viens Šveices uzņēmumu pieminēts jautājums ir saistīts ar 
pienākumu sniegt desmit gadu garantiju (garantie décennale) visiem ar ēkām saistītajiem 
darbiem Francijā. Visiem būvdarbu veicējiem ir jāpiesakās attiecīgajam apdrošināšanas 
veidam kādā Francijas apdrošināšanas sabiedrībā. Šveices iestādes apgalvo, ka minētās 
apdrošināšanas iegūšana sagādā ļoti lielas grūtības Šveices uzņēmumiem.

Eiropas Savienībā šādu jautājumu risinājumu var rast EKT. Saskaņā ar EEZ līgumu EBTA 
tiesa var pieņemt lēmumus par nolīguma interpretāciju. Nolīguma par personu brīvu 
pārvietošanos gadījumā nav noteiktas tiesu iestādes, kas varētu sniegt vienotu nolīguma 
interpretāciju.

Turklāt nav iespējams paredzēt strīda iznākumu pēc būtības. Daudzos gadījumos Nolīgumā 
par personu brīvu pārvietošanos nav skaidri noteikts, kādi ir līgumslēdzēju pušu pienākumi. 
Saskaņā ar Nolīguma par personu brīvu pārvietošanos 16. panta 2. punktu, ja nolīguma 
piemērošana ietver Kopienas tiesību aktu koncepcijas, līgumslēdzējām pusēm ir saistoša tikai 
attiecīgā Eiropas Kopienu Tiesas prakse, kas pastāvēja pirms nolīguma parakstīšanas datuma. 
Attiecībā uz praksi pēc nolīguma parakstīšanas datuma Apvienotajā komitejā ir izveidots tāds 
informēšanas mehānisms, saskaņā ar kuru „Šveice tiks informēta” par attiecīgo praksi, bet tai 
nebūs pienākuma to ņemt vērā. Strīdus parasti risina politiskā līmenī Apvienotajā komitejā, 
skatot katru gadījumu atsevišķi. Tādējādi komersantiem nav īstas skaidrības par situāciju. 
Sliktākajā gadījumā tas var izraisīt atšķirīgu acquis piemērošanu ES un Šveicē.

4. Diskusijai izvēlētie jautājumi

Komitejas diskusijas sākumā referents vēlas pievērst uzmanību vairākiem jautājumiem, 
kuriem nepieciešama pastiprināta uzmanība.

 Kā atvieglot ES un Šveices strīdu izskatīšanu par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu?

 Kā nodrošināt savlaicīgāku Šveices un ES iekšējā tirgus tiesību aktu konverģenci?

 Kā nodrošināt labāku Nolīguma par personu brīvu pārvietošanos īstenošanas uzraudzību 
pakalpojumu sniegšanas jomā?


