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1. Introducere: Relaţiile între UE şi statele membre ale AELS

Relaţiile dintre Uniunea Europeană (UE) şi trei state membre (Islanda, Norvegia şi 
Liechtenstein) ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) se bazează pe Acordul 
privind Spaţiul Economic European (SEE) încheiat la 1 ianuarie 1992 între Islanda, Norvegia 
şi Liechtenstein, Comunitatea Europeană (CE) şi statele membre ale acesteia. Obiectivul 
principal al acestui acord este extinderea pieţei interne a CE la cele trei ţări AELS. Acordul
acoperă aceleaşi „patru libertăţi” garantate de Comunitatea Europeană, dar permite totodată 
ţărilor AELS-SEE să participe în cadrul anumitor politici complementare, cum ar fi politica
de mediu şi cea privind protecţia consumatorilor. Acordul are la bază principiul omogenităţii, 
ceea ce înseamnă că legislaţia SEE din domeniile cuprinse în acord ar trebui să fie cât mai 
apropiată de acquis.

Elveţia – al patrulea membru actual al AELS – a participat la negocierile care au condus la 
încheierea Acordului SEE. Cu toate acestea, participarea Elveţiei la acord a fost contestată 
prin votul popular din 1992 (fapt interesant, după ce Elveţia şi-a depus în mod oficial 
candidatura pentru aderarea la UE). Relaţiile dintre Elveţia şi UE au fost consolidate în 
următoarea perioadă printr-o serie de acorduri bilaterale cu CE şi cu statele membre ale 
acesteia. În 1999 au fost semnate şapte acorduri, cunoscute sub denumirea de „acordurile
bilaterale I”. A urmat o altă rundă de negocieri care au condus la acorduri în opt sectoare noi, 
cunoscute sub denumirea de „acordurile bilaterale II”, adoptate în 2004.

2. Cadrul instituţional: două modele diferite de integrare economică fără aderare

Acordul SEE creează instituţii comune alcătuite din reprezentanţi ai părţilor contractante care 
gestionează acordul. Un comitet mixt este responsabil cu gestionarea permanentă a acordului 
şi cu asimilarea legislaţiei comunitare în dispoziţiile prevăzute de acesta. Comitetul este 
format din ambasadori pe lângă UE din partea statelor AELS/SEE, precum şi din 
reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai statelor membre ale UE.

Acordul SEE este gestionat într-un cadru puternic instituţionalizat: secretariatul AELS 
răspunde de gestionarea de zi cu zi a acordului SEE. Autoritatea AELS de Supraveghere 
monitorizează punerea în aplicare a acquis-ului SEE corespunzător în legislaţia statelor 
membre AELS-SEE. De asemenea, aceasta are competenţa de a iniţia proceduri privind 
încălcarea dreptului comunitar pe lângă Curtea de Justiţie a AELS, care reprezintă autoritatea 
judiciară a SEE.

În schimb, în ceea ce priveşte gestionarea relaţiilor dintre UE şi Elveţia, nu există un astfel de 
cadru instituţional global. Fiecare acord sectorial bilateral este gestionat în general de un 
comitet mixt distinct, alcătuit din reprezentanţi ai părţilor contractante. De partea Uniunii 
Europene, rolul esenţial revine Comisiei Europene.

Atât Acordul SEE, cât şi acordurile bilaterale prevăd o procedură specifică în vederea 
asimilării noului acquis. Ori de câte ori se adoptă o măsură nouă cu relevanţă pentru SEE, 
secretariatul AELS elaborează o decizie a Comitetului mixt pentru modificarea anexei 
acordului respectiv, care este în mod normal adoptată ulterior de Comitetul mixt. În cazul în 
care constituţiile ţărilor AELS-SEE stipulează necesitatea aprobării de către parlament sau 
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prin referendum, intrarea în vigoare este posibilă numai după îndeplinirea acestei cerinţe.

Acordurile bilaterale sunt mai statice în comparaţie cu Acordul SEE. Decizia corespunzătoare 
este luată de Comitetul mixt UE-Elveţia, în urma negocierilor dintre părţile contractante. 
Comitetele mixte pot să modifice anexele la acorduri numai în măsura în care acestea au un 
caracter tehnic. Ele nu pot, în schimb, să modifice principalele dispoziţii ale vreunui acord.

3. Aspecte legate de implementarea pieţei interne

3.1. Domeniul de aplicare a raportului

După ce au fost consultate mai multe părţi interesate aparţinând ambelor grupuri, raportorul a 
observat că, în timp ce în statele membre AELS-SEE piaţa internă este implementată fără
dificultăţi majore, relaţiile dintre UE şi Elveţia sunt mai problematice. În plus, s-a intensificat 
în ultima vreme o dezbatere mai generală pe tema viitorului relaţiilor UE-Elveţia, mecanismul 
actual fiind pus sub semnul întrebării de ambele părţi.

Raportorul intenţionează să se concentreze asupra unor probleme specifice legate de 
furnizarea de servicii transfrontaliere, care intră sub incidenţa acordului privind libera 
circulaţie a persoanelor (LCP), încheiat între Elveţia, UE şi statele membre.

Având în vedere dezbaterea mai generală aflată în curs de desfăşurare, raportorul 
intenţionează, de asemenea, să utilizeze funcţionarea acordului LCP drept studiu de caz din 
perspectiva căruia ar trebui evaluat cadrul instituţional al relaţiilor dintre UE şi Elveţia. 
Raportorul ar dori să contribuie la o discuţie mai amplă pe tema viitorului relaţiilor dintre UE 
şi Elveţia.

În funcţie de discuţiile din comisie, raportorul rămâne deschis la solicitări de a include în 
raportul său şi alte aspecte, precum protecţia consumatorilor, cooperarea vamală sau 
achiziţiile publice.

3.2. Acordul LCP şi liberalizarea serviciilor

Acordul LCP a intrat în vigoare la 1 iunie 2002, fiind unul dintre cele şapte acorduri care 
compun pachetul de acorduri bilaterale I. Obiectivul acordului LCP este, între altele, 
„facilitarea prestării de servicii pe teritoriul părţilor contractante şi în special liberalizarea 
prestării de servicii de scurtă durată”1. Acesta prevede armonizarea legislaţiei elveţiene cu 
acquis-ul în domeniile cuprinse în acord, obligând Elveţia să garanteze aplicarea „drepturilor 
şi obligaţiilor echivalente cu cele conţinute în actele juridice ale Comunităţii Europene”.2

Acordul conţine dispoziţii referitoare la libera circulaţie a persoanelor şi libertatea de stabilire, 
reflectând principiile formulate la articolele 39 şi 43 din Tratatul CE. El acordă resortisanţilor 
părţilor contractante dreptul de intrare, de şedere şi de acces la o activitate economică 
salariată, dreptul de a rămâne pe teritoriul părţilor contractante şi dreptul de stabilire ca 
lucrător care desfăşoară o activitate independentă. Conţinutul acordului şi anexa I (Libera 

                                               
1 În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (b) din acordul LCP.
2 În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din acordul LCP.
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circulaţie a persoanelor) cuprind dispoziţii care se referă la prestarea de servicii. Anexa III 
(Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale) din acordul LCP prezintă în continuare 
legislaţia comunitară secundară care trebuie luată în considerare în domeniul recunoaşterii 
reciproce a calificărilor profesionale. Astfel, acordul liberalizează doar serviciile de scurtă 
durată (maximum 90 de zile lucrătoare într-un an calendaristic).

În timp ce anexa III poate fi actualizată printr-o decizie a Comitetului mixt, acordul însuşi, 
precum şi anexa I la acesta pot fi modificate numai în conformitate cu procedurile care se 
aplică în cazul revizuirii tratatelor internaţionale.

Directiva 2005/36/CE („Directiva privind calificările profesionale”)

Actuala versiune a anexei conţine trimiteri la directive existente în domeniul recunoaşterii 
calificărilor profesionale, dar nu a fost modificată astfel încât să includă Directiva 
2005/36/CE, care a intrat în vigoare în UE la 20 octombrie 2007. În ciuda acordului 
Consiliului Federal Elveţian de a modifica anexa III în iunie 2008, lucrările pregătitoare 
pentru intrarea în vigoare a Directivei 2005/36/CE în Elveţia nu au fost încă finalizate, iar 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei elveţiene vor intra probabil în vigoare abia în 2011, 
în urma modificărilor respective ale anexei III.

Directiva 2006/123/CE („Directiva privind serviciile”)

În ceea ce priveşte Directiva privind serviciile, raportorul menţionează că acordul LCP nu 
conţine un acord global privind serviciile. Întrucât anexa I nu poate fi modificată de Comitetul 
mixt, dispoziţiile Directivei privind serviciile nu pot fi incluse decât în urma unei revizuiri a 
acordului existent sau prin încheierea unui nou acord privind serviciile. Până în prezent, 
numeroasele încercări de negociere a unui acord distinct privind serviciile au eşuat.

Raportorul constată că acordul LCP nu prevede un mecanism satisfăcător de luare în calcul a 
noului acquis. După cum o demonstrează Directiva 2005/36/CE, procesul de actualizare a 
anexei este foarte îndelungat. De fapt, procesul este departe de a fi automat chiar şi în cazurile 
în care legislaţia în cauză nu presupune o modificare de fond a acquis-ului existent care a fost 
inclus deja în anexă. Posibilităţile de creare a unui mecanism mai automat pentru integrarea 
noului acquis au fost discutate de Comitetul mixt, dar fără rezultate concrete până acum.

3.3. Obstacole în calea prestării de servicii transfrontaliere în cadrul acordului LCP

Elveţia a adoptat o serie de măsuri de sprijin în favoarea acordului LCP, care urmăresc 
protecţia lucrătorilor împotriva dumpingului salarial şi social, asigurarea egalităţii de şanse 
pentru prestatorii de servicii elveţieni şi comunitari, precum şi garantarea acceptării acordului 
de către cetăţenii elveţieni.

Raportorul a fost informat în privinţa unei serii de cerinţe ale legislaţiei elveţiene, cele mai 
multe dintre acestea intrând în categoria măsurilor de sprijin, care se pare că discriminează 
prestatorii de servicii din UE. Un exemplu al unei astfel de măsuri este cerinţa privind 
notificarea cu opt zile înainte, impusă întreprinderilor din UE care doresc să presteze servicii 
în Elveţia. Ca regulă, întreprinderile din UE sunt obligate să informeze autorităţile cantonale 
responsabile, cu opt zile înainte, în legătură cu persoanele care intenţionează să presteze 
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servicii în Elveţia. Această cerinţă este considerată a fi o problemă în special pentru IMM-
urile care, foarte des, răspund unor comenzi pe termen scurt provenind din Elveţia. Alte 
cerinţe notificate includ, între altele, obligaţia de a plăti un depozit de 20 000 de franci 
elveţieni înainte de a presta servicii în cantonul Basel, precum şi cerinţa de a contribui la 
costurile de executare ale comisiilor tripartite. Întreprinderile care nu se conformează acestor 
cerinţe sau altora trebuie să plătească amenzi mari impuse de autorităţile elveţiene.

Partea elveţiană a notificat, de asemenea, o serie de aspecte. De exemplu, în temeiul legislaţiei 
germane, în ceea ce priveşte detaşarea lucrătorilor pentru a desfăşura o activitate comercială 
în Germania, întreprinderile de construcţii elveţiene sunt obligate să cotizeze la casa germană 
de concedii („Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft”), chiar dacă acestea 
contribuie deja la casa de concedii din Elveţia. Un alt aspect care a fost menţionat de 
întreprinderile elveţiene este legat de garanţia obligatorie de zece ani (garantie décennale) 
pentru orice lucrări de construcţii executate în Franţa. Toţi constructorii trebuie să se înscrie în 
acest sens la o societate de asigurări din Franţa. Autorităţile elveţiene susţin că întreprinderile 
elveţiene întâmpină mari dificultăţi în a obţine această asigurare.

În cadrul UE, astfel de aspecte sunt soluţionate în cele din urmă de CEJ. În temeiul Acordului 
SEE, Curtea de Justiţie a AELS are competenţa de a decide în privinţa interpretării acordului. 
În cazul acordului LCP, nu există un organism judiciar unic competent să ofere o interpretare 
uniformă a acordului.

În plus, eventualul rezultat de fond al unui litigiu este imprevizibil. În multe cazuri, acordul 
LCP este neclar în ceea ce priveşte obligaţiile părţilor contractante. În conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2) din acordul LCP, în măsura în care aplicarea acordului se bazează pe 
concepte de drept comunitar, este obligatorie pentru părţile contractante doar jurisprudenţa 
pertinentă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene anterioară datei semnării acordului. 
Cât priveşte jurisprudenţa ulterioară datei semnării, s-a instituit un mecanism de informare în 
cadrul Comitetului mixt, conform căruia jurisprudenţa relevantă „se supune atenţiei Elveţiei”,
fără a exista o obligaţie legală ca Elveţia să ţină seama de această jurisprudenţă. Litigiile sunt 
soluţionate mai degrabă la nivel politic, în cadrul Comitetului mixt, pentru fiecare caz în 
parte. Acest lucru creează incertitudini pentru operatorii economici. În cel mai nefericit caz, 
se poate ajunge la aplicarea diferită a acquis-ului în Uniunea Europeană şi în Elveţia.

4. Probleme selectate pentru discuţie

Pentru a începe discuţia în comisie, raportorul doreşte să ridice mai multe probleme care 
necesită o atenţie deosebită.

 Cum se poate facilita soluţionarea disputelor dintre UE şi Elveţia în ceea ce priveşte 
prestarea de servicii la nivel transfrontalier?

 Cum se poate asigura o convergenţă mai rapidă între legislaţia elveţiană şi cea comunitară 
în domeniul pieţei interne?

 Cum se poate asigura o monitorizare mai eficientă a punerii în aplicare a acordului LCP în 
domeniul prestării de servicii?


