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1. Úvod: Vzťahy medzi EÚ a členskými štátmi EZVO

Vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a troma členskými štátmi Európskeho združenia 
voľného obchodu (EZVO) (Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) sa zakladajú na dohode 
o Európskom hospodárskom priestore (EHP) uzatvorenej 1. januára 1992 medzi Islandom, 
Nórskom, Lichtenštajnskom, Európskym spoločenstvom (ES) a jeho členskými štátmi. 
Hlavným cieľom tejto dohody je rozšíriť vnútorný trh ES do troch členských štátov EZVO. 
Dohoda zaručuje tie isté „štyri slobody“ ako Európske spoločenstvo a zároveň umožňuje 
krajinám EHP a EZVO, aby sa podieľali na určitých súvisiacich politikách, napríklad ochrane 
spotrebiteľa a politike v oblasti životného prostredia. Dohoda vychádza zo zásady 
homogenity, čo znamená, že právne nariadenia EHP v oblastiach, ktorých sa dohoda týka, by 
sa mali v maximálnej možnej miere priblížiť acquis. 

Švajčiarsko – v súčasnosti štvrtý člen EZVO – sa zapojilo do rokovaní, ktoré viedli 
k uzatvoreniu dohody o EHP. Účasť Švajčiarska na dohode však spochybnilo všeľudové 
hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1992 (je zaujímavé, že sa tak stalo po podaní 
oficiálnej žiadosti Švajčiarska o členstvo v EÚ). Vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ sa 
následne usporiadali na základe viacerých dvojstranných dohôd s ES a jeho členskými štátmi. 
Sedem dohôd, známych ako bilaterálne dohody I, bolo podpísaných v roku 1999. Nasledovalo 
ďalšie kolo rokovaní, ktoré viedli k dohodám v ôsmich nových oblastiach (tzv. bilaterálne 
dohody II), uzatvoreným v roku 2004.

2. Inštitucionálny rámec: Dva odlišné modely hospodárskej integrácie bez pristupovania

Dohodou o EHP sa zriaďujú spoločné inštitúcie tvorené zástupcami zmluvných strán, ktoré 
dohodu riadia. Za priebežné riadenie dohody a začlenenie právnych predpisov Spoločenstva 
do jej ustanovení zodpovedá spoločný výbor. Tvoria ho vyslanci štátov EHP/EZVO pri EÚ, 
zástupcovia Európskej komisie a členských štátov EÚ. 

Dohoda o EHP sa riadi vo vysoko inštitucionalizovanom rámci: za bežné riadenie dohody 
o EHP zodpovedá sekretariát EZVO. Dozorný orgán EZVO dohliada na začlenenie 
príslušného acquis do právnych predpisov členských štátov EHP/EZVO. Dozorný orgán je 
takisto oprávnený iniciovať konania o porušení na súde EZVO, ktorý predstavuje súdny orgán 
EHP. 

V porovnaní s tým neexistuje žiadny podobný súhrnný inštitucionálny rámec riadenia 
vzťahov EÚ a Švajčiarska. Každú dvojstrannú odvetvovú dohodu zvyčajne riadi samostatný 
spoločný výbor tvorený zástupcami zmluvných strán. Na strane EÚ hrá najdôležitejšiu úlohu 
Európska komisia.

Tak dohoda o EHP, ako aj dvojstranné dohody ustanovujú osobitný postup s cieľom 
zohľadniť nové acquis. Vždy, keď sa prijme nové opatrenie s významom pre EHP, sekretariát 
EZVO pripraví návrh rozhodnutia spoločného výboru na účely zmeny a doplnenia prílohy 
príslušnej dohody, ktorý neskôr zvyčajne spoločný výbor prijme. Ak si ústavy krajín 
EHP/EZVO vyžadujú schválenie dohody parlamentom alebo v referende, nadobudnutie 
platnosti je možné až po splnení tejto požiadavky. 
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Dvojstranné dohody sú statickejšie ako dohoda o EHP. Príslušné rozhodnutie prijíma 
oprávnený spoločný výbor Švajčiarska a EÚ na základe rokovaní zmluvných strán. Spoločné 
výbory môžu meniť len prílohy dohôd, ak majú technickú povahu. Nemôžu však zmeniť 
hlavné ustanovenia žiadnej dohody. 

3. Prekážky týkajúce sa realizácie vnútorného trhu

3.1. Rozsah správy

Na základe konzultácií s viacerými predstaviteľmi oboch strán spravodajca zistil, že sa síce 
nevyskytujú žiadne závažné problémy, pokiaľ ide o realizáciu vnútorného trhu v členských 
štátoch EHP/EZVO, ale vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom sú zložitejšie. Okrem toho sa 
v ostatnom čase všeobecnejšie diskutuje o budúcnosti vzťahov EÚ so Švajčiarskom a obe 
strany spochybňujú súčasný stav.

Úmyslom spravodajcu je zamerať sa na osobitné problémy týkajúce sa poskytovania 
cezhraničných služieb, ktoré sú zahrnuté do dohody o voľnom pohybe osôb medzi 
Švajčiarskom, EÚ a jej členskými štátmi. 

Spravodajca chce takisto (so zreteľom na prebiehajúcu všeobecnejšiu diskusiu) použiť 
fungovanie dohody o voľnom pohybe osôb ako prípadovú štúdiu, na základe ktorej by sa mal 
posúdiť inštitucionálny rámec vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. Spravodajca by rád prispel 
do širšej diskusie o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. 

V závislosti od diskusie vo výbore spravodajca zostáva otvorený voči požiadavkám zahrnúť
do správy ďalšie otázky, napríklad ochranu spotrebiteľov, colnú spoluprácu alebo verejné 
obstarávanie. 

3.2. Dohoda o voľnom pohybe osôb a liberalizácia služieb

Dohoda o voľnom pohybe osôb nadobudla účinnosť 1. júna 2002 ako jedna zo 7 dohôd balíka 
bilaterálnych dohôd I. Cieľom dohody je, okrem iného, „zjednodušiť poskytovanie služieb na 
území zmluvných strán, a najmä liberalizovať poskytovanie krátkodobých služieb“.1

Predpokladá aproximáciu švajčiarskych právnych predpisov s acquis v oblastiach, ktorých sa 
dohoda týka, a to tak, že zaväzuje Švajčiarsko, aby zabezpečilo uplatnenie „práv a povinností 
rovnocenných s právami a povinnosťami obsiahnutými v právnych aktoch Spoločenstva“.2

Dohoda obsahuje ustanovenia o voľnom pohybe osôb a slobode usadiť sa a odzrkadľuje 
zásady článkov 39 a 43 Zmluvy o ES. Udeľuje občanom zmluvných strán právo na vstup, 
pobyt a prístup k práci ako zamestnaným osobám, právo pobytu na území zmluvných strán 
a právo usadiť sa ako samostatne zárobkovo činná osoba. Text dohody a príloha I (Voľný 
pohyb osôb) obsahujú ustanovenia, ktoré sa týkajú poskytovania služieb. V prílohe III 
(Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) dohody o voľnom pohybe osôb sa ďalej uvádza 
zoznam sekundárnych právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa majú zohľadniť v oblasti 

                                               
1 Pozri článok 1 ods. 1 písm. b) dohody o voľnom pohybe osôb.
2 Pozri článok 16 ods. 1 dohody o voľnom pohybe osôb.
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vzájomného uznávania odborných kvalifikácií. Týmto spôsobom dohoda liberalizuje len 
krátkodobé služby (maximálne 90 pracovných dní za kalendárny rok). 

Zatiaľ čo prílohu III možno aktualizovať rozhodnutím spoločného výboru, samotnú dohodu, 
ako aj jej prílohu I možno zmeniť a doplniť len v súlade s postupmi platnými pre revízie 
medzinárodných zmlúv. 

Smernica 2005/36/ES (o uznávaní odborných kvalifikácií)

Súčasná verzia prílohy obsahuje odkazy na platné smernice v oblasti uznávania odborných 
kvalifikácií, ale nebola zmenená a doplnená tak, aby zahrnula smernicu 2005/36/ES, ktorá 
v EÚ nadobudla účinnosť 20. októbra 2007. Napriek tomu, že Švajčiarska federálna rada 
v júni 2008 súhlasila s príslušnou zmenou a doplnením prílohy III, prípravné práce na 
nadobudnutí účinnosti smernice 2005/36/ES vo Švajčiarsku zatiaľ neboli dokončené 
a zodpovedajúce ustanovenia švajčiarskych právnych predpisov nadobudnú účinnosť 
pravdepodobne až v roku 2011 po príslušných zmenách prílohy III.

Smernica 2006/123/ES (smernica o službách)

Pokiaľ ide o smernicu o službách, spravodajca konštatuje, že dohoda o voľnom pohybe osôb 
neobsahuje súhrnnú dohodu o službách. Keďže spoločný výbor nemôže zmeniť prílohu I, 
ustanovenia smernice o službách by sa mohli zahrnúť len formou revízie platnej dohody alebo 
uzatvorením novej dohody o službách. Uskutočnilo sa niekoľko pokusov o prerokovanie 
samostatnej dohody o službách, žiadny však nebol úspešný. 

Spravodajca konštatuje, že dohoda o voľnom pohybe osôb neposkytuje uspokojivý 
mechanizmus zohľadnenia nového acquis. Ako ukázala smernica 2005/36/ES, postup 
aktualizácie prílohy je zdĺhavý. Aktualizácia v skutočnosti zďaleka nie je automatická, 
dokonca ani v prípadoch, keď predmetný právny predpis nepredpokladá zásadnú úpravu 
platného acquis zahrnutého do prílohy. Spoločný výbor diskutoval o možnostiach ustanovenia 
automatickejšieho mechanizmu prevzatia nového acquis, zatiaľ však bez výsledkov. 

3.3. Prekážky poskytovania cezhraničných služieb podľa dohody o voľnom pohybe osôb

Švajčiarsko prijalo viacero podporných opatrení súvisiacich s dohodou o voľnom pohybe 
osôb s cieľom chrániť zamestnancov pred mzdovým a sociálnym dampingom, zabezpečiť 
rovné zaobchádzanie s poskytovateľmi služieb z EÚ i zo Švajčiarska a zaručiť prijatie dohody 
medzi švajčiarskymi občanmi. 

Spravodajca bol informovaný o viacerých požiadavkách švajčiarskych právnych predpisov, 
väčšinou z kategórie podporných opatrení, ktoré pravdepodobne diskriminujú poskytovateľov 
služieb z EÚ. Príkladom takéhoto opatrenia je požiadavka týkajúca sa osemdňovej lehoty 
oznámenia pre podniky z EÚ, ktoré chcú poskytovať služby vo Švajčiarsku. Platí pravidlo, že 
podniky z EÚ musia s predstihom 8 dní informovať zodpovedné kantonálne orgány 
o osobách, ktoré budú poskytovať služby vo Švajčiarsku. Táto požiadavka predstavuje 
problém najmä pre malé a stredne veľké podniky, ktoré veľmi často zodpovedajú za 
krátkodobé objednávky zo Švajčiarska. Ďalšie známe požiadavky zahŕňajú, okrem iného, 
povinnosť zaplatiť zálohu 20 000 CHF pred poskytovaním služieb v Bazilejskom kantóne 
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a požiadavku prispieť na náklady trojstranných komisií na presadzovanie. Podniky, ktoré tieto 
a ďalšie požiadavky nesplnia, čelia vysokým pokutám zo strany švajčiarskych orgánov. 

Na viaceré otázky poukázala aj švajčiarska strana. Napríklad podľa nemeckých právnych 
predpisov o vysielaní pracovníkov na vykonanie práce v Nemecku sú švajčiarske stavebné 
spoločnosti povinné prispievať do nemeckého fondu na dovolenky (Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft), dokonca aj vtedy, keď poskytli platenú dovolenku 
vo Švajčiarsku. Ďalší problém, na ktorý upozornili švajčiarske spoločnosti, sa týka povinnej 
desaťročnej záruky (garantie décennale) na všetky práce týkajúce sa budov vo Francúzsku. 
Každý stavebník musí uzatvoriť príslušnú poistnú zmluvu s francúzskou poisťovacou 
spoločnosťou. Švajčiarske orgány sa sťažujú, že pre švajčiarske spoločnosti je získanie tohto 
poistenia veľmi komplikované.

V rámci EÚ musí tieto otázky v konečnom dôsledku vyriešiť Európsky súdny dvor. Podľa 
dohody o EHP by mal o interpretácii dohody rozhodovať súd EZVO. V prípade dohody 
o voľnom pohybe osôb neexistuje žiadny samostatný súdny orgán, ktorý by poskytol jednotnú 
interpretáciu dohody. 

Navyše možný podstatný výsledok sporu sa nedá predpovedať. V mnohých prípadoch je 
dohoda o voľnom pohybe osôb nejasná, pokiaľ ide o to, aké sú záväzky zmluvných strán. 
Pokiaľ uplatnenie dohody zahŕňa pojmy právnych predpisov Spoločenstva, podľa článku 16 
ods. 2 dohody o voľnom pohybe osôb je pre zmluvné strany záväzná len príslušná judikatúra 
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev platná pred dátumom podpísania predmetnej 
dohody. Pokiaľ ide o judikatúru po dátume podpisu dohody, v rámci spoločného výboru 
funguje mechanizmus poskytovania informácií, podľa ktorého „sa Švajčiarsko upozorní“ na 
príslušnú judikatúru bez záväznej povinnosti zohľadniť ju. V spoločnom výbore sa spory skôr 
riešia na politickej úrovni a v jednotlivých konkrétnych prípadoch. Takto vzniká neistota pre 
hospodárske subjekty. V najhoršom prípade by mohla viesť k rozdielnemu uplatňovaniu 
acquis v EÚ a vo Švajčiarsku.

4. Vybrané otázky na diskusiu

Spravodajca by rád položil niekoľko otázok, ktoré si vyžadujú podrobnejšie preskúmanie, 
s cieľom podnietiť diskusiu vo výbore. 

 Akým spôsobom by sa dalo uľahčiť urovnávanie sporov medzi EÚ a Švajčiarskom 
týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb? 

 Ako by sa dala zaistiť včasnejšia konvergencia právnych predpisov Švajčiarska a EÚ 
týkajúcich sa vnútorného trhu?

 Ako by sa dalo zabezpečiť lepšie sledovanie uplatňovania dohody o voľnom pohybe osôb 
v oblasti poskytovania služieb?


