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1. Uvod: odnosi med EU in državami članicami Efte

Temelj odnosov med Evropsko unijo in tremi državami članicami Evropskega združenja za 
prosto trgovino (EFTA) (Islandijo, Norveško in Lihtenštajnom) predstavlja Sporazum o 
Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), sklenjen 1. januarja 1992 med Islandijo, Norveško 
in Lihtenštajnom ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami. Najpomembnejši 
cilj tega sporazuma je širitev notranjega trga Evropske skupnosti s tremi državami Efte. 
Obsega iste „štiri svoboščine“ kot Evropska skupnost, a državam EGP/Efte omogoča tudi 
sodelovanje v nekaterih spremljajočih politikah, na primer varstvu potrošnikov in okoljski 
politiki. Sporazum temelji na načelu homogenosti, kar pomeni, da mora biti zakonodaja EGP 
na področjih, ki sodijo v okvir sporazuma, kar najbliže pravnemu redu EU. 

Švica – četrta trenutna država Efte – je sodelovala v pogajanjih, ki so vodila do sklenitve 
sporazuma EGP. Vendar pa so leta 1992 proti sodelovanju te države v sporazumu glasovali 
volivci (zanimivo je, da se je to zgodilo, potem ko je Švica že poslala uradno prošnjo za 
članstvo v EU). Odnose med Švico in EU nadalje urejajo številni dvostranski sporazumi z 
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami. Leta 1999 je bilo podpisanih sedem 
sporazumov, poznanih kot „Dvostranski sporazumi I“. Sledil je še en krog pogajanj, ki je 
privedel do sporazumov v osmih novih sektorjih, poznanih pod imenom „Dvostranski 
sporazumi II“, ki so bili sklenjeni leta 2004.

2. Institucionalni okvir: dva modela gospodarskega povezovanja brez pristopa

S sporazumom EGP so bile ustanovljene skupne institucije, v katerih so predstavniki iz 
pogodbenic, ki upravljajo sporazum. Skupni odbor je odgovoren za tekoče upravljanje 
sporazuma in vključevanje zakonodaje Skupnosti v njegove določbe. Sestavljajo ga 
veleposlaniki držav EGP/Efte pri EU ter predstavniki Evropske komisije in držav članic EU.

Upravljanje sporazuma EGP poteka v visoko institucionaliziranem okviru: sekretariat Efte je 
odgovoren za dnevno upravljanje sporazuma EGP. Nadzorni organ Efte nadzira izvajanje za 
EGP uvajanje pravnega reda EU v zakonodajo držav EGP/Efte. Pristojen je tudi za sprožitev 
postopkov zaradi kršitev pred sodiščem Efte, ki je sodni organ EGP. 

Za upravljanje odnosov med EU in Švico tak celovit institucionalni okvir ne obstaja. Običajno 
vsak dvostranski sektorski sporazum upravlja posebni skupni odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki pogodbenic. Na strani EU glavno vlogo igra Evropska komisija.

Tako sporazum EGP kot tudi dvostranski sporazumi predvidevajo poseben postopek za 
upoštevanje novega pravnega reda EU. Ko je sprejet nov ukrep, ki velja za EGP, sekretariat 
Efte pripravi sklep skupnega odbora za spremembo priloge ustreznega sporazuma, ki ga 
običajno skupni odbor pozneje sprejme. Če ustave držav EGP/Efte zahtevajo potrditev v 
parlamentu ali na referendumu, sklep začne veljati šele, ko je izpolnjen ta pogoj. 

V primerjavi s sporazumom EGP so „dvostranski sporazumi“ bolj statični. Ustrezne sklepe po 
končanih pogajanjih med pogodbenicama pripravi pristojni skupni odbor Švica – EU. Skupni 
odbor lahko spreminja samo dodatke sporazumov, če so ti tehnične narave. Ne more pa 
spreminjati glavnih določb sporazumov. 
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3. Vprašanja pri oblikovanju notranjega trga

3.1. Obseg poročila

Po posvetovanju s številnimi interesnimi skupinami na obeh straneh poročevalec ugotavlja, da 
pri oblikovanju notranjega trga v državah EGP/Efte ni večjih težav, medtem ko so odnosi med 
EU in Švico bolj težavni. Poleg tega se je pred kratkim pojavila splošnejša razprava o 
prihodnosti odnosov med EU in Švico, v kateri se obe strani sprašujeta o sedanji ureditvi.

Poročevalec se bo osredotočil na določene težave, povezane z opravljanjem čezmejnih 
storitev, ki sodijo v okvir sporazuma o prostem pretoku oseb med Švico ter EU in njenimi 
državami članicami. 

Glede na potekajočo splošnejšo razpravo bo poročevalec na podlagi delovanja sporazuma o 
prostem pretoku oseb ocenil institucionalni okvir odnosov med EU in Švico. Prispevati želi k 
širši razpravi o prihodnosti odnosov med EU in Švico. 

Poročevalec ostaja odprt za predloge – glede na razpravo v odboru –, katera druga vprašanja 
naj še vključi v svoje poročilo, na primer varstvo potrošnikov, carinsko sodelovanje ali javna 
naročila. 

3.2. Sporazum o prostem pretoku oseb in liberalizacija storitev

Sporazum o prostem pretoku oseb je začel veljati 1. junija 2002 kot eden od sedmih 
sporazumov v paketu tako imenovanih „Dvostranskih sporazumov I“. Cilj sporazuma je med 
drugim „olajšati opravljanje storitev na ozemlju pogodbenic in zlasti liberalizirati opravljanje 
kratkotrajnih storitev.“1 Predvideva približevanje švicarske zakonodaje pravnemu redu EU na 
področjih, ki jih pokriva sporazum, in sicer z zavezovanjem Švice, da zagotovi uporabo 
„pravic in obveznosti, ki so enakovredne tistim iz pravnih aktov Evropske skupnosti“.2

V sporazumu so določbe o prostem pretoku oseb in svobodi ustanavljanja, ki odražajo načela 
členov 39 in 43 pogodbe ES. Državljanom pogodbenic zagotavlja pravico do vstopa, 
prebivanja in zaposlitve, pravico ostati na ozemlju pogodbenic ter pravico do opravljanja 
dejavnosti kot samozaposlena oseba. V glavnem delu in prilogi I (prost pretok oseb) so 
določbe, povezane z opravljanjem storitev. V prilogi III (vzajemno priznavanje poklicnih 
kvalifikacij) sporazuma o prostem pretoku oseb je seznam sekundarne zakonodaje Skupnosti, 
ki jo je treba upoštevati na področju vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. Sporazum 
tako liberalizira samo kratkotrajne storitve (največ 90 delovnih dni v koledarskem letu). 

Medtem ko prilogo III lahko posodobi skupni odbor s sklepom, je sporazum in prilogo I 
mogoče spremeniti le v skladu s postopki, ki se uporabljajo za revizijo mednarodnih pogodb. 

Direktiva 2005/36/ES („poklicne kvalifikacije“)

                                               
1 Glej člen 1(1)(b) sporazuma o prostem pretoku oseb.
2 Glej člen 16(1) sporazuma o prostem pretoku oseb.
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V trenutni različici priloge so sklici na obstoječe direktive na področju priznavanja poklicnih 
kvalifikacij, vendar priloga ni bila spremenjena, da bi vključevala direktivo 2005/36/ES, ki je 
v EU začela veljati 20. oktobra 2007. Čeprav je švicarski zvezni svet junija 2008 sklenil, da se 
priloga III ustrezno spremeni, pripravljalna dela za uveljavitev direktive 2005/36/ES v Švici 
še niso zaključena; ustrezne določbe bodo v švicarski zakonodaji verjetno začele veljati šele 
leta 2011, potem ko bodo opravljene ustrezne spremembe priloge III.

Direktiva 2006/123/ES („direktiva o storitvah“)

Glede direktive o storitvah je poročevalec opozoril, da v sporazumu o prostem pretoku oseb ni 
celovitega dogovora o storitvah. Ker priloge I skupni odbor ne more spremeniti, je bilo 
določbe direktive o storitvah mogoče vključiti le z revizijo obstoječega sporazuma ali 
sklenitvijo novega sporazuma o storitvah. Bilo je več poskusov pogajanj o ločenem 
sporazumu o storitvah, a so bili do sedaj vsi neuspešni. 

Poročevalec ugotavlja, da sporazum o prostem pretoku oseb ne zagotavlja zadovoljivega 
mehanizma za upoštevanje novega pravnega reda EU. Kot kaže primer direktive 2005/36/ES, 
je postopek posodabljanja priloge zelo dolgotrajen. Pravzaprav nikakor ni samodejen niti v 
primerih, ko zadevna zakonodaja ne predstavlja vsebinske spremembe obstoječega pravnega 
reda EU, ki je že vključen v prilogi. O možnostih uvedbe bolj samodejnega mehanizma za 
prevzemanje novega pravnega reda EU je razpravljal skupni odbor, a zaenkrat še ni bilo 
konkretnih rezultatov. 

3.3. Ovire pri čezmejnem opravljanju storitev v skladu s sporazumom o prostem 
pretoku oseb 

Švica je sprejela številne podporne ukrepe, ki spremljajo sporazum o prostem pretoku oseb in 
so namenjeni zaščiti delavcev pred plačnim in socialnim dampingom, zagotavljanju enake 
obravnave ponudnikov storitev iz EU in Švice ter zagotavljanju sprejetja sporazuma med 
švicarskimi državljani.  

Poročevalec je bil obveščen o številnih zahtevah v švicarski zakonodaji – večinoma spadajo v 
skupino podpornih ukrepov –, ki so morda diskriminatorne do ponudnikov storitev iz EU. 
Primer takega ukrepa je zahteva, da morajo podjetja iz EU, ki v Švici želijo opravljati storitve, 
priglasitev poslati osem dni pred začetkom del. Praviloma morajo podjetja iz EU pristojnim 
oblastem ustreznega kantona osem dni pred začetkom del sporočiti podatke oseb, ki bodo 
storitve opravljale. Ta zahteva predstavlja težavo predvsem za mala in srednja podjetja, ki se 
zelo pogosto odzivajo na kratkoročna naročila iz Švice. Med druge zahteve, na katere je bil 
poročevalec še opozorjen, med drugim sodita tudi plačilo depozita v višini 20.000 CHF pred 
opravljanjem storitev v kantonu Basel in prispevek za stroške delovanja tristranskih komisij. 
Podjetjem, ki ne izpolnijo teh in drugih zahtev, švicarske oblasti naložijo visoke denarne 
kazni. 

Številne težave pa je sporočila tudi švicarska stran. V skladu z nemško zakonodajo o napotitvi 
delavcev za opravljanje dela v Nemčiji so na primer švicarska gradbena podjetja dolžna 
plačevati prispevke v nemški sklad za dopuste („Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der 
Bauwirtschaft“) tudi tedaj, ko morajo v sklad za dopuste plačevati že v Švici. Druga težava, ki 
so jo omenila švicarska podjetja, je povezana z obveznim desetletnim jamstvom (garantie 
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décennale) za vsako delo, povezano s stavbami v Franciji. Vsa gradbena podjetja morajo 
skleniti ustrezno zavarovanje s francosko zavarovalnico. Švicarske oblasti trdijo, da švicarska 
podjetja zelo težko pridobijo tako zavarovanje.

Znotraj EU bi o takih težavah na koncu odločalo Sodišče Evropskih skupnosti. V skladu s 
sporazumom EGP bi bilo za razlago sporazuma pristojno sodišče Efte. V primeru sporazuma 
o prostem pretoku oseb pa ni določen noben enotni pravosodni organ, ki bi zagotovil enotno 
razlago sporazuma. 

Poleg tega je nepredvidljiv tudi možni vsebinski rezultat spora.  V mnogih primerih sporazum 
o prostem pretoku oseb glede obveznosti pogodbenic ni jasen. V skladu s členom 16(2) 
sporazuma o prostem pretoku oseb, kolikor uporaba sporazuma vključuje koncepte prava 
Skupnosti, je za pogodbenice zavezujoča samo ustrezna sodna praksa Sodišča Evropskih 
skupnosti pred datumom podpisa sporazuma. Za sodno prakso po datumu podpisa sporazuma 
je v okviru skupnega odbora vzpostavljen mehanizem obveščanja, v skladu s katerim se o 
ustrezni sodni praksi „Švico opozori“, vendar pa je ta ni dolžna upoštevati. Spori se rešujejo 
na politični ravni v skupnem odboru in za vsak primer posebej. To ustvarja negotovost za 
gospodarske subjekte. V najslabšem primeru lahko vodi do različne uporabe pravnega reda v 
EU in Švici.

4. Izbrana vprašanja za razpravo

Za začetek razprave v odboru želi poročevalec odpreti več vprašanj, ki zahtevajo temeljit 
razmislek. 

 Kako olajšati reševanje sporov med EU in Švico glede čezmejnega opravljanja storitev? 

 Kako zagotoviti hitrejše zbliževanje zakonodaje na področju notranjega trga v EU in 
Švici?

 Kako zagotoviti boljši nadzor izvajanja sporazuma o prostem pretoku oseb na področju 
opravljanja storitev?


