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1. Introduzzjoni: Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Membri tal-EFTA 

Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea (UE) u tliet Stati Membri (l-Iżlanda, in-Norveġja u l-
Lichtenstein) tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) huma bbażati fuq il-
Ftehima dwar iz-Zona Ekonomika Ewropea (ZEE) li ġiet konkluża fl-1 ta’ Jannar 1992 bejn l-
Iżlanda, in-Norveġja u l-Lichtenstein, il-Komunità Ewropea (KE) u l-Istati Membri tagħha. L-
għan prinċipali ta’ din il-ftehima huwa li s-suq intern tal-KE jiġi estiż għat-tliet pajjiżi tal-
EFTA. Din tkopri l-istess “erba’ libertajiet” tal-Komunità Ewropea, iżda tippermetti wkoll li 
l-pajjiżi tal-EFTA li qegħdin fiż-ŻEE jipparteċipaw f’ċerti politiki anċillari, bħall-politika 
dwar il-ħarsien tal-konsumatur u dik dwar l-ambjent. Il-ftehima hija bbażata fuq il-prinċipju 
tal-omoġeneità u dan ifisser li l-leġiżlazzjoni taż-ŻEE dwar l-oqsma koperti mill-ftehima 
għandha tkun kemm jista’ jkun simili għall-acquis. 

L-Iżvizzera - ir-raba’ membru attwali tal-EFTA - ipparteċipat fin-negozjati li wasslu għall-
konklużjoni tal-ftehima dwar iż-ŻEE. Madankollu, il-parteċipazzjoni tal-Iżvizzera fil-ftehima 
ġiet ikkontestata f’votazzjoni popolari fl-1992 (ta’ min jinnota li dan ġara wara li l-Iżvizzera 
ssottomettiet applikazzjoni uffiċjali biex tissieħeb fl-UE). Ir-relazzjonijiet bejn l-Iżvizzera u l-
UE komplew jitjiebu grazzi għal numru ta’ ftehimiet bilaterali mal-KE u l-Istati Membri 
tagħha. Seba’ ftehimiet magħrufa bħala Bilaterali I kienu ffirmati fl-1999. Dan kien segwit 
minn serje ta’ negozjati oħra li wasslu għal ftehimiet fi tmien setturi ġodda, magħrufa bħala 
Bilaterali II, li ġew adottati fl-2004.

2. Qafas istituzzjonali: Żewġ mudelli differenti ta’ integrazzjoni ekonomika mingħajr 
adeżjoni

Il-Ftehima dwar iż-ŻEE tistabbilixxi istituzzjonijiet konġunti magħmulin minn rappreżentanti 
tal-partijiet kontraenti li jieħdu ħsieb il-ftehima. Kumitat Konġunt huwa responsabbli għat-
tmexxija kontinwa tal-ftehima u l-inkorporazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fid-
dispożizzjonijiet tagħha. Dan huwa magħmul minn ambaxxaturi għall-UE mill-Istati Membri 
taz-ZEE/EFTA, rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u Stati Membri tal-Unjoni 
Ewropea. 

Il-Ftehima dwar iż-ŻEE hija mmexxija f’qafas li huwa tassew istituzzjonalizzat: Is-Segretarjat 
tal-EFTA huwa responsabbli għat-tmexxija ta’ kuljum tal-Ftehima dwar l-EFTA. L-Awtorità 
ta’ Sorveljanza tal-EFTA timmonitorja l-implimentazzjoni tal-acquis rilevanti taz-ZEE fil-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri tal-EFTA li qegħdin fiż-ŻEE. Din l-awtorità għandha wkoll il-
kompetenza li tibda proċeduri ta’ ksur fil-Qorti tal-EFTA li hija l-awtorità ġudizzjarja taz-
ZEE. 

Min-naħa l-oħra, fir-rigward tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Iżvizzera ma jeżisti ebda qafas 
istituzzjonali komprensiv bħal dan. Kull ftehima bilaterali settorjali ġeneralment titmexxa 
minn Kumitat Konġunt separat, magħmul minn rappreżentanti tal-partijiet kontraenti. Min-
naħa tal-Unjoni Ewropea, hija l-Kummissjoni li tilgħab l-irwol prinċipali.

Kemm il-Ftehima dwar iż-ŻEE kif ukoll il-Ftehimiet bilaterali jistabbilixxu proċedura 
speċifika biex ikun jista’ jiġi kkunsidrat l-aqcuis il-ġdid. Kull meta tiġi adottata miżura ġdida 
li tkun rilevanti għaz-ZEE, is-Segretarjat tal-EFTA jfassal deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt biex 
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jiġi emendat l-anness tal-ftehima rispettiva, li normalment tiġi adottata iktar tard mill-Kumitat 
Konġunt. Jekk il-kostituzzjonijiet tal-pajjiżi tal-EFTA li qegħdin fiż-ŻEE jitolbu l-
approvazzjoni tal-Parlament jew inkella permezz ta’ referendum, id-dħul fis-seħħ huwa 
possibbli biss wara li jintlaħaq dan ir-rekwiżit. 

Il-ftehimiet Bilaterali huma iktar statiċi meta mqabbla mal-ftehima dwar iż-ŻEE. Id-deċiżjoni 
korrispondenti tittieħed mill-Kumitat Konġunt magħmul mill-Iżvizzera u l-UE, wara negozjati 
bejn il-partijiet kontraenti. Il-Kumitati Konġunti jistgħu jbiddlu biss appendiċi tal-ftehimiet 
sakemm dawn ikunu ta’ natura teknika. Madankollu, ma jistgħu jbiddlu d-dispożizzjonijiet 
ewlenin tal-ebda ftehima. 

3. Kwistjonijiet fir-rigward tal-implimentazzjoni tas-suq intern

3.1. Il-Qasam ta’ Applikazzjoni tar-Rapport

Wara li kkonsulta għadd ta’ partijiet interessati miż-żewġ naħat, ir-Rapporteur josserva li 
filwaqt li m’hemmx problemi sinifikanti fl-implimentazzjoni tas-suq intern fl-Istati Membri 
tal-EFTA li qegħdin fiż-ŻEE, ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Iżvizzera huma iktar problematiċi.  
Barra minn hekk, reċentement evolva dibattitu iktar ġenerali dwar il-futur tar-relazzjonijiet 
bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea, fejn ġew espressi dubji dwar is-sitwazzjoni attwali miż-
żewġ partijiet.

Ir-Rapporteur beħsiebu jiffoka fuq il-problemi speċifiċi relatati mal-għoti ta’ servizzi 
transkonfinali li jaqgħu taħt il-ftehima dwar il-moviment liberu tal-persuni (FMP) bejn l-
Iżvizzera, l-UE u l-Istati Membri tagħha. 

B’kunsiderazzjoni għad-dibattitu li għadu għaddej u li hu ta’ natura iktar ġenerali, ir-
Rapporteur beħsiebu wkoll juża l-mod kif taħdem il-ftehima FMP bħala studju ta’ każ, li fid-
dawl tiegħu l-qafas instituzzjonali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Iżvizzera għandu jiġi 
evalwat. Huwa jixtieq jikkontribwixxi fid-diskussjoni iktar wiesgħa dwar il-futur tar-
relazzjonijiet bejn l-UE u l-Iżvizzera. 

Skont kif tiżvolġi d-diskussjoni fil-Kumitat, ir-Rapporteur ser ikompli jilqa’ talbiet għall-
inklużjoni ta’ kwistjonijiet oħra, bħal pereżempju l-ħarsien tal-konsumatur, il-koperazzjoni 
doganali u l-kuntratti pubbliċi fir-rapport tiegħu. 

3.2. Il-Ftehima FMP u liberalizzazzjoni tas-servizzi

Il-Ftehima FMP daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2002 bħala waħda mis-7 ftehimiet tal-pakkett 
Bilaterali I. Din il-Ftehima għandha l-għan li, inter alia, tiffaċilita l-għoti ta’ servizzi fit-
territorju tal-Partijiet Kontraenti u b’mod partikolari li tilliberalizza l-għoti ta’ servizzi għal 
żmien qasir.1 Din tipprevedi t-tqarrib tal-liġi Żvizzera lejn l-acquis fl-oqsma koperti mill-
ftehima, billi tobbliga lill-Iżvizzera tiżgura l-applikazzjoni tad-drittijiet u l-obbligi ekwivalenti 
għal dawk li jinsabu fl-atti legali tal-Komunità Ewropea.2

                                               
1 Cf. Artikolu 1, paragrafu 1,(b) tal-Ftehima FMP.
2 Cf. Artikolu 16, paragrafu 1 tal-Ftehima FMP.
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Il-Ftehima tinkludi dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu tal-persuni u l-libertà tal-
istabbiliment, u b’hekk tirrifletti l-prinċipji tal-Artikoli 39 u 43 tat-Trattat KE. Din tagħti liċ-
ċittadini tal-Partijiet Kontraenti d-drittijiet tad-dħul, tar-residenza u tal-aċċess għax-xogħol 
bħala persuni impjegati, id-dritt li joqogħdu fit-territorju ta’ Partijiet Kontraenti u d-dritt li 
jistabbilixxu ruħhom bħala persuni li jaħdmu għal rashom. It-test prinċipali u l-Anness I 
(Moviment liberu tal-persuni) jinkludu dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-għoti ta’ servizzi. L-
Anness III (Rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki professjonali) tal-Ftehima FMP telenka 
wkoll leġiżlazzjoni sekondarja tal-Komunità li għandha tiġi kkunsidrata fil-qasam tar-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali. Għalhekk il-ftehima tilliberalizza biss
servizzi li jingħataw tul żmien qasir (għal massimu ta’ 90 ġurnata tax-xogħol għal kull sena 
kalendarja). 

Filwaqt li l-Anness III jista’ jiġi aġġornat permezz ta’ deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt, il-
Ftehima nnifisha kif ukoll l-Anness I jistgħu jiġu emendati biss f’konformità mal-proċeduri li 
japplikaw għar-reviżjoni ta’ trattati internazzjonali. 

Id-Direttiva 2005/36/KE (“Kwalifiki Professjonali”)

Il-verżjoni attwali tal-Anness tinkludi referenzi għal Direttivi eżistenti fil-qasam tar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali iżda din ma ġietx emendata biex tinkludi d-Direttiva 
2005/36/KE li daħlet fis-seħħ fl-20 ta’ Ottubru 2007 fl-Unjoni Ewropea. Minkejja li l-Kunsill 
Federali Żvizzeru qabel li jemenda l-Anness III rispettivament f’Ġunju 2008, ix-xogħlijiet 
preparatorji biex id-Direttiva 2005/36/KE tidħol fis-seħħ fl-Iżvizzera għandhom ma ġewx 
iffinalizzati u d-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-leġiżlazzjoni Żvizzera probabbilment 
mhux ser jidħlu fis-seħħ qabel l-2011, wara l-bidliet rispettivi fl-Anness III.

Id-Direttiva 2006/123/KE (“Direttiva dwar is-Servizzi”)

Fir-rigward tad-Direttiva dwar is-Servizzi, ir-Rapporteur jinnota li l-ftehima FMP ma 
tinkludix qbil komprensiv dwar is-servizzi. Peress li l-Anness I ma jistax jiġi emendat mill-
Kumitat Konġunt, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar is-Servizzi jistgħu jiġu inklużi biss 
permezz ta’ reviżjoni tal-ftehima eżistenti jew permezz ta’ ftehima ġdida dwar is-servizzi. 
Saru diversi attentati biex tiġi nnegozjata ftehima separata dwar is-servizzi iżda s’issa dawn 
ma taw l-ebda riżultat.  

Ir-Rapporteur josserva li l-ftehima FMP ma tistabbilixxix mekkaniżmu sodisfaċenti biex 
jitqies l-acquis il-ġdid. Kif turi d-Direttiva 2005/36/KE, il-proċess tal-aġġornament tal-Anness 
huwa twil ħafna. Fil-fatt, dan ma jistax ikun inqas awtomatiku milli hu, anke f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni inkwistjoni ma tikkostitwixxix modifikazzjoni sostantiva tal-acquis eżistenti li 
diġà ġie inkluż fl-Anness. Il-possibilità li jiġi stabbilit mekkaniżmu iktar awtomatiku biex 
jitqies l-acquis il-ġdid ġiet diskussa fil-Kumitat Konġunt, iżda għadu ma nkiseb l-ebda riżultat 
konkret. 

3.3. Ostakli għall-għoti ta’ servizzi transkonfinali skont il-ftehima FMP

L-Iżvizzera adottat għadd ta’ miżuri ta’ appoġġ li jakkumpanjaw il-ftehima FMP u li 
għandhom l-għan li jipproteġu lill-ħaddiema minn dumping soċjali u fil-paga, li jipprovdu 
trattament ugwali għall-fornituri tas-servizzi mill-Iżvizzera u mill-UE u jiżguraw li l-ftehima 
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tiġi aċċettata miċ-ċittadini Żvizzeri.  

Ir-Rapporteur ġie infurmat dwar għadd ta’ rekwiżiti fil-leġiżlazzjoni Żvizzera, li ħafna 
minnhom jaqgħu taħt il-kategorija ta’ miżuri ta’ appoġġ, li possibbilment jiddiskriminaw 
kontra fornituri ta’ servizzi mill-EU. Eżempju ta’ tali miżura huwa r-rekwiżit ta’ notifika 
minn tmint ijiem qabel għal impriżi mill-UE li jixtiequ jipprovdu servizzi fl-Iżvizzera. Bħala 
regola, l-impriżi tal-UE huma rikjesti jinfurmaw lill-awtoritajiet responsabbli tal-cantons 
minn tmint ijiem qabel dwar il-persuni li jkunu ser jipprovdu servizzi fl-Iżvizzera. Dan ir-
rekwiżit huwa kkunsidrat bħala wieħed problematiku speċjalment għall-SMEs li ħafna drabi 
jkunu qed jieħdu ordnijiet ta’ malajr mill-Iżvizzera. Rekwiżiti oħra notifikati jinkludu, inter 
alia, l-obbligu ta’ ħlas ta’ depożitu ta’ 20.000 CHF qabel jingħata servizz fil-canton ta’ Basel 
u rekwiżit ta’ kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-infurzar ta’ kummissjonijiet tripartitiċi. L-
impriżi li ma jikkonformawx ma’ dawn ir-rekwiżiti u rekwiżiti oħrajn ikollhom iħallsu multi 
għoljin imposti mill-awtoritajiet Żvizzeri. 

Għadd ta’ kwistjonijiet ġew notifikati wkoll min-naħa tal-Iżvizzera. Pereżempju, skont il-
leġiżlazzjoni Ġermaniża, dwar is-sekondar għall-ħaddiema biex jagħmlu xi tip ta’ negozju fil-
Ġermanja, il-kumpaniji tal-kostruzzjoni Żvizzeri huma obbligati jikkontribwixxu għall-fond 
tal-lif  Ġermaniż (“Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft”) anke jekk diġà 
jkunu pprovdew lif imħallas fl-Iżvizzera. Kwistjoni oħra li ssemmiet mill-kumpaniji Żvizzeri 
hija relatata mal-garanzija obbligatorja għal għaxar snin (garantie décennale) għax-xogħlijiet 
kollha relatati mal-bini fi Franza. Dawk kollha li jibnu għandhom jissieħbu f’kumpanija tal-
assigurazzjoni Franċiża għall-assigurazzjoni rispettiva tagħhom. L-awtoritajiet Żvizzeri 
jgħidu li huwa diffiċli ħafna għal kumpaniji Żvizzeri li jiksbu din l-assigurazzjoni.

Fl-UE tali kwistjonijiet fl-aħħar mill-aħħar jiġu solvuti mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 
Skont il-Ftehima dwar iż-ŻEE, il-Qorti tal-EFTA hija kompetenti biex tiddeċiedi dwar l-
interpretazzjoni tal-ftehima. Fil-każ tal-ftehima FMP, ma jeżistix korp ġudizzjarju uniku li
jistabbilixxi interpretazzjoni uniformi tal-ftehima. 

Barra minn hekk, ir-riżultat sostantiv possibbli ta’ tilwima mhuwiex prevedibbli. F’ħafna 
każijiet il-ftehima FMP ma tistabbilixxix b’mod ċar x’inhuma l-obbliġi tal-Partijiet 
Kontraenti. Skont l-Artikolu 16, paragrafu 2 tal-ftehima FMP, sakemm l-applikazzjoni tal-
ftehima tinvolvi kunċetti tal-liġi Komunitarja, il-każistika rilevanti biss tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej qabel id-data tal-iffirmar tagħha tpoġġi obbligu fuq il-
partijiet kontraenti. Fir-rigward tal-każistika ta’ wara d-data tal-iffirmar tagħha, jiġi stabbilit 
mekkaniżmu ta’ informazzjoni fil-Kumitat Konġunt, li skontu “ser tinġbed l-attenzjoni tal-
Iżvizzera” għall-każistika rilevanti, mingħajr l-obbligu vinkolanti għall-Iżvizzera li 
tikkunsidra din il-każistika. Ikun aħjar li kieku t-tilwim jissolva fil-livell politiku fil-Kumitat 
Konġunt u fuq bażi ta’ każ b’każ. Dan joħloq inċertezzi għall-operaturi ekonomiċi. L-agħar 
ħaġa li tista tiġri hija li jkun hemm applikazzjoni differenti tal-acquis fl-UE u l-Iżvizzera.

4. Kwistjonijiet Partikolari għad-Diskussjoni

Biex tibda d-diskussjoni fil-Kumitat, ir-Rapporteur jixtieq iqajjem diversi kwistjonijiet li 
jirrikjedu kunsiderazzjoni mill-qrib. 
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 Kif għandu jissolva b’mod iktar faċli t-tilwim bejn l-UE u l-Iżvizzera fir-rigward tal-għoti 
ta’ servizzi transkonfinali? 

 Kif għandha tiġi żgurata konverġenza iktar f’waqtha tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-
Iżvizzera u l-UE?

 Kif għandu jiġi żgurat monitoraġġ aħjar tal-implimentazzjoni tal-ftehima FMP fil-qasam 
tal-għoti tas-servizzi?


