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1. Inledning: Förbindelserna mellan EU och Eftastaterna

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och de tre medlemsländerna i 
Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) (Island, Norge och Liechtenstein) grundas på 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ingicks den 1 januari 1992
mellan Island, Norge och Liechtenstein å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater å andra sidan. Det främsta syftet med EES-avtalet är att utvidga EG:s inre 
marknad till att omfatta de tre Eftastaterna. EES-avtalet omfattar samma ”fyra friheter” som 
gäller inom EG, och EES-/Eftastaterna kan även delta i viss kompletterande politik, t.ex. 
konsumentskyddspolitik och miljöpolitik. Avtalet bygger på homogenitetsprincipen, vilket 
innebär att EES-lagstiftningen ska ligga så nära gemenskapens regelverk som möjligt inom de 
områden som omfattas av avtalet.

Schweiz – den fjärde nuvarande EES-medlemsstaten – deltog i förhandlingarna om 
EES-avtalet. Landets deltagande i avtalet bestreds emellertid i en folkomröstning 1992 
(intressant nog efter det att Schweiz inlämnat en officiell ansökan om EU-medlemskap). 
Förbindelserna mellan Schweiz och EU har senare vidareutvecklats genom ett antal bilaterala 
avtal mellan Schweiz och EG och dess medlemsstater. Sju avtal, som kallas Bilateral I, 
ingicks 1999. Efter detta följde ytterligare en förhandlingsrunda som ledde till avtal inom åtta 
nya sektorer. Dessa avtal brukar kallas Bilateral II och antogs 2004.

2. Den institutionella ramen: Två olika modeller för ekonomisk integration utan 
anslutning

Genom EES-avtalet inrättas gemensamma institutioner som består av företrädare från de 
avtalsslutande parterna och ansvarar för förvaltningen av avtalet. En gemensam kommitté har 
ansvar för den dagliga förvaltningen av avtalet och för införlivandet av 
gemenskapslagstiftning i avtalsbestämmelserna. Kommittén består av ambassadörer i EU från 
EES-/Eftastaterna samt företrädare för Europeiska kommissionen och EU-medlemsstaterna.

EES-avtalet förvaltas inom en starkt institutionaliserad ram. Eftasekretariatet ansvarar för den 
dagliga förvaltningen av EES-avtalet. Eftas övervakningsmyndighet övervakar 
genomförandet av gemenskapslagstiftning av betydelse för EES i EES-/Eftastaternas 
lagstiftningar. Den är även behörig att inleda överträdandeförfaranden vid Eftadomstolen, 
som är EES-områdets rättsliga myndighet.

Jämfört med EES finns det ingen så omfattande institutionell ram för hanteringen av 
förbindelserna mellan EU och Schweiz. Varje bilateralt sektorsavtal förvaltas vanligen av en 
separat gemensam kommitté, som består av företrädare för de avtalsslutande parterna. 
Kommissionen spelar en nyckelroll på EU-sidan.

Både EES-avtalet och de bilaterala avtalen innehåller ett särskilt förfarande för att ta hänsyn 
till ny EG-lagstiftning. När en ny åtgärd med betydelse för EES antas utarbetar 
Eftasekretariatet ett gemensamt kommittébeslut om ändring av bilagan till respektive avtal, 
som sedan vanligen antas av den gemensamma kommittén. Om EES-/Eftastaternas
författningar kräver ett godkännande av respektive lands parlament eller genom en 
folkomröstning, kan nya bestämmelser träda i kraft först efter det att det berörda kravet har 
uppfyllts.
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De bilaterala avtalen är mer statiska jämfört med EES-avtalet. Det motsvarande beslutet fattas 
av den behöriga gemensamma kommittén för Schweiz–EU efter förhandlingar mellan de 
avtalsslutande parterna. De gemensamma kommittéerna kan endast ändra bilagor till avtalen i 
den mån de är av teknisk karaktär. De kan emellertid inte ändra de grundläggande 
bestämmelserna i något avtal.

3. Problem i samband med genomförandet av den inre marknaden

3.1. Ämnet för betänkandet

Efter att ha rådfrågat ett antal aktörer från båda sidor konstaterar föredraganden att det inte 
finns några större problem med genomförandet av den inre marknaden i EES-/Eftastaterna, 
men att förbindelserna med Schweiz däremot är mer problematiska. Dessutom har en mer 
allmän diskussion om framtiden för förbindelserna mellan EU och Schweiz nyligen växt fram, 
och de rådande arrangemangen ifrågasätts av båda parter.

Föredraganden tänker inrikta sig på särskilda problem med gränsöverskridande 
tillhandahållande av tjänster, som omfattas av avtalet om fri rörlighet för personer mellan 
Schweiz och EU och dess medlemsstater.

Med tanke på den allmänna debatten kommer föredraganden vidare att analysera hur avtalet 
om fri rörlighet för personer fungerar och använda detta som en fallstudie för att utvärdera 
den institutionella ramen för förbindelserna mellan EU och Schweiz. Föredraganden vill 
också bidra till den allmänna diskussionen om framtiden för förbindelserna mellan EU och 
Schweiz.

Beroende på diskussionerna i utskottet är föredraganden öppen för önskemål om att ta med 
andra frågor i betänkandet, t.ex. konsumentskydd, tullsamarbete eller offentlig upphandling.

3.2. Avtalet om fri rörlighet för personer och liberalisering av tjänster

Avtalet om fri rörlighet för personer trädde i kraft den 1 juni 2002 som ett av de sju avtalen i 
Bilateral I-paketet. Syftet med avtalet är bl.a. att ”underlätta tillhandahållandet av tjänster på 
de avtalsslutande parternas territorier och särskilt liberalisera kortvarigt tillhandahållande 
av tjänster”.1 Enligt avtalet ska den schweiziska lagstiftningen harmoniseras inom de 
områden som omfattas av avtalet genom att Schweiz blir skyldigt att garantera tillämpningen 
av ”rättigheter och förpliktelser motsvarande de som föreskrivs i (…) 
Europeiska gemenskapens rättsakter”.2

Avtalet innehåller bestämmelser om fri rörlighet för personer och etableringsfrihet, som 
avspeglar principerna i artiklarna 39 och 43 i EG-fördraget. Enligt avtalet har medborgarna i 
Europeiska gemenskapens medlemsstater och Schweiz rätt till inresa, vistelse, 
förvärvsverksamhet som arbetstagare och etablering som egenföretagare samt rätt att stanna 
kvar på de avtalsslutande parternas territorier. Avtalstexten och bilaga I (Fri rörlighet för 

                                               
1 Se artikel 1.1 b i avtalet.
2 Se artikel 16.1 i avtalet.
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personer) innehåller bestämmelser om tillhandahållande av tjänster. I bilaga III (Ömsesidigt 
erkännande av yrkesbehörighet) i avtalet anges den sekundära gemenskapsrätt som ska 
beaktas på området för ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. Detta innebär att endast 
kortvarigt tillhandahållande av tjänster liberaliseras (högst 90 arbetsdagar per kalenderår).

Bilaga III kan uppdateras genom ett beslut av den gemensamma kommittén, medan själva 
avtalet samt bilaga I endast kan ändras i enlighet med de förfaranden som gäller för översyn 
av internationella fördrag.

Direktiv 2005/36/EG (”direktivet om yrkeskvalifikationer”)

Den gällande versionen av bilagan innehåller hänvisningar till befintliga direktiv på området 
för erkännande av yrkeskvalifikationer, men har inte ändrats för att införliva direktiv 
2005/36/EG, som trädde i kraft i EU den 20 oktober 2007. Trots att det schweiziska 
förbundsrådet gick med på att ändra bilaga III i juni 2008, har det förberedande arbetet för 
ikraftträdandet av direktiv 2005/36/EG i Schweiz inte slutförts ännu och de motsvarande 
bestämmelserna i den schweiziska lagstiftningen kommer antagligen att träda i kraft först
2011, efter de respektive ändringarna av bilaga III.

Direktiv 2006/123/EG (”direktivet om tjänster”)

När det gäller direktivet om tjänster konstaterar föredraganden att avtalet om fri rörlighet för 
personer inte innehåller någon omfattande överenskommelse om tjänster. Eftersom bilaga I 
inte kan ändras av den gemensamma kommittén kan bestämmelserna i direktivet om tjänster 
endast införlivas genom en översyn av det befintliga avtalet eller genom att ingå ett nytt avtal 
om tjänster. Flera försök har gjorts att förhandla om ett separat avtal om tjänster, men 
resultatet har hittills varit misslyckat.

Föredraganden konstaterar vidare att avtalet om fri rörlighet för personer inte innehåller 
någon tillfredsställande mekanism för att beakta ny gemenskapslagstiftning. Som det har visat 
sig med direktiv 2005/36/EG är processen för att uppdatera bilagan mycket långvarig. Faktum 
är att processen är långt ifrån automatisk även i fall där lagstiftningen i fråga inte innebär 
någon väsentlig ändring av den befintliga gemenskapsrätt som redan har inbegripits i bilagan. 
Möjligheten att upprätta en mer automatisk mekanism för att inbegripa ny lagstiftning har 
diskuterats i den gemensamma kommittén, dock utan konkreta resultat hittills.

3.3. Hinder för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster inom ramen för 
avtalet om fri rörlighet

Schweiz har antagit ett antal kompletterande åtgärder till avtalet i syfte att skydda 
arbetstagarna mot lönedumpning och social dumpning och för att det ska råda lika behandling 
mellan tjänsteleverantörer från Schweiz och EU, samt för att försäkra sig om att avtalet godtas 
av de schweiziska medborgarna.

Föredraganden har fått kännedom om ett antal krav i den schweiziska lagstiftningen som i de 
flesta fall hör till kategorin kompletterande åtgärder och som eventuellt kan vara 
diskriminerande mot tjänsteleverantörer från EU. Ett exempel på en sådan åtgärd är 
anmälningskravet på åtta dagar för företag från EU som vill tillhandahålla tjänster i Schweiz. I 
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regel är EU-företag skyldiga att informera de ansvariga kantonsmyndigheterna om personer 
som ska tillhandahålla tjänster Schweiz åtta dagar i förväg. Detta krav ses som ett problem 
särskilt för små och medelstora företag som ofta får beställningar på kort varsel från Schweiz. 
Andra anmälningskrav är skyldigheten att betala en depositionsavgift på 20 000 schweiziska 
franc i kantonen Basel och ett krav att bidra till verksamhetskostnaderna för 
trepartskommissioner. Företag som inte uppfyller dessa och andra krav påförs höga böter av 
de schweiziska myndigheterna.

Ett antal problem har även rapporterats från den schweiziska sidan. Enligt den tyska 
lagstiftningen om utstationering av arbetstagare för bedrivande av verksamhet i Tyskland är 
schweiziska byggföretag t.ex. skyldiga att bidra till den tyska byggnadsindustrins 
semesterkassa (”Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft”) även om de redan 
måste stå för betald semester i Schweiz. Ett annat problem som har nämnts av schweiziska 
företag är den obligatoriska tioårsgarantin (garantie décennale) för allt byggnadsrelaterat 
arbete i Frankrike. Alla bygg- och anläggningsföretag måste teckna en försäkring hos ett 
franskt försäkringsbolag. De schweiziska myndigheterna hävdar att det är mycket svårt för 
schweiziska företag att teckna en sådan försäkring.

I EU löses sådana frågor i sista hand av EG-domstolen. Enligt EES-avtalet är Eftadomstolen 
behörig att besluta om tolkningen av avtalet. När det gäller avtalet om fri rörlighet finns det 
inget enskilt rättsligt organ som kan ge en enhetlig tolkning av avtalet.

Dessutom är det eventuella resultatet av en tvist oförutsägbart. Avtalet om fri rörlighet är 
oklart i många fall när det gäller de avtalsslutande parternas skyldigheter. Enligt artikel 16.2 i 
avtalet är det, i den mån tillämpningen av avtalet omfattar gemenskapsrättsliga begrepp,
endast EG-domstolens gällande rättspraxis före tidpunkten för avtalets undertecknande som är 
bindande för de avtalsslutande parterna. När det gäller rättspraxis efter avtalets 
undertecknande inrättas en informationsmekanism inom den gemensamma kommittén, för att 
Schweiz ”ska underrättas om rättspraxis”, utan ett bindande krav för Schweiz att ta hänsyn till 
den. Tvister löses snarare på politisk nivå i den gemensamma kommittén och från fall till fall. 
Detta skapar osäkerhet för de ekonomiska aktörerna. I värsta fall kan det leda till skiljande 
tillämpning av gemenskapens regelverk i EU och Schweiz.

4. Diskussionsfrågor

För att inleda diskussionen i utskottet vill föredraganden gärna ta upp flera frågor som 
behöver övervägas noggrant.

 Hur kan tvistlösningen mellan EU och Schweiz underlättas när det gäller 
gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster?

 Hur kan man garantera en lämpligare konvergens mellan Schweiz och EU:s lagstiftning 
om den inre marknaden?

 Hur kan man säkra en bättre övervakning av genomförandet av avtalet om fri rörlighet när 
det gäller tillhandahållande av tjänster?


