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Spaţiul Economic European

Definiţie

Spaţiul Economic European (SEE) este un acord de asociere semnat în mai 1992 de către
Statele membre ale Comunităţii europene (CE), parte la acord simultan cu fiecare din Statele membre
şi Statele membre ale Asociaţiei europene a liberului schimb (AELS). Elveţia refuzând prin referendum
ratificarea acestui tratat (1992), SEE priveşte doar Statele membre ale Uniunii europene şi trei din cei
patru membri actuali ai AELS, şi anume Islanda, Norvegia şi Lichtenstein. Cu toate acestea, Elveţia a
semnat ulterior noi acorduri bilaterale cu Uniunea europeană, însă în afara cadrului SEE.

Uniunea europeană nu este în mod direct parte la acord, însă este parte în mod indirect prin
intermediul Comunităţii europene, care este unul dintre stâlpii componenţi ai Uniunii europene (UE),
parte la acord. Acordul asigură libera circulaţie a produselor, serviciilor, capitalurilor şi a persoanelor
(cele 4 libertăţi). De asemenea, include acorduri privind politica concurenţei, protecţia consumatorilor
sau privind educaţia. Acest obiectiv este atins prin generalizarea acquisului comunitar în aceste
domenii în Statele membre ale AELS implicate, în schimbul unui drept la consultaţie cu ocazia pregătirii
directivelor europene.

Acordul exclude din câmpul său de aplicare produsele agricole netransformate, precum şi
pescuitul şi nu prevede nici o coordonare privind tarifele vamale, ceea ce îl împiedică să fie considerat
ca şi o uniune vamală. Poate fi considerat a fi o uniune economică fără o uniune vamală, ceea ce
constituie un caz atipic deoarece o uniune economică, monetară sau nu, reprezintă, de regulă, nivelul
de cooperare internaţională economică cel mai ridicat.

Obiective

SEE permite extinderea celor patru libertăţi care stau la baza pieţei unice a Uniunii europene
către cele 3 state din AELS, membre ale SEE :

 libertatea de circulaţie a mărfurilor : regulă de origine cu o marcă ’’origine EEE’’, reguli tehnice,
norme, încercări şi certificări, controale veterinare…. ;

 libertatea de circulaţie a serviciilor : servicii financiare (bănci, asigurări, investiţii…), telecomunicaţii,
audiovizual (protecţia datelor, publicitate televizată…), transport…. ;

 libertatea de circulaţie a capitalurilor ;
 libertatea de circulaţie a persoanelor : libertatea de a se stabili într-un stat al SEE, recunoaşterea

diplomelor, legislaţie în domeniul securităţii sociale….
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În schimb, cele 3 state SEE-AELS trebuie să adopte acquisul comunitar referitor la domeniile
acoperite de acord (regulile care guvernează cele patru libertăţi de circulaţie), cum ar fi concurenţa şi
ajutoarele de stat, protecţia consumatorului şi mediul înconjurător.

În mod paralel, se continuă o cooperaţie asiduă în domeniile cercetării, educaţiei, politicii
sociale, politicii mediului înconjurător. Islanda, Liechtenstein şi Norvegia participă, de asemenea, la
anumite programe de cooperare între actori ai Uniunii europene : al 6-lea program-cadru de cercetare
şi dezvoltare, Socrates pentru educaţie, Leonardo pentru formarea profesională sau Media Plus pentru
audiovizual.

Libertăţi şi obligaţii

SEE este fondat, ca şi Comunitatea europeană, pe cele “patru libertăţi” (mai sus citate). În
consecinţă, statele din AELS participă la liberul-schimb cu Uniunea Europeană. În schimb aceste ţări
trebuie să adopte o parte din legile Uniunii europene. Totuşi aceste State au o influenţă scăzută
asupra procesului de luare a deciziilor la Bruxelles. Ţările din AELS făcând parte din SEE nu se supun
restricţiilor financiare asociate adeziunii la Uniunea europeană, chiar dacă contribuie financiar la piaţa
comună europeană.

După lărgirea UE/SEE în 2004 a avut loc o sporire a contribuţiei financiare a Statelor SEE, în
special în Norvegia, în vederea menţinerii coeziunii sociale şi economice a pieţei interne (1167
milioane de euro în mai mult de 5 ani). Statele AELS nu primesc finanţare şi fonduri de dezvoltare din
partea Uniunii europene.

Funcţionarea SEE

Deciziile preparatorii de modificare a acordului sunt luate prin consens de către Uniunea
europeană şi AELS în cadrul Consiliului SEE, în care se regăsesc miniştrii statelor membre şi Comisia
europeană. Comitetul mixt al SEE, compus din înalţi funcţionari, este responsabil de funcţionarea
curentă. Curtea de Justiţie a Comunităţilor europene şi Curtea de justiţie a AELS asigură controlul
judiciar.

Legislaţie

Statele membre ale SEE nemembre ale UE (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) au consimţit să
adopte o legislaţie similară celei din Uniune in domeniul politicii sociale, a protecţiei consumatorilor, a
mediului înconjurător, a dreptului afacerilor şi a statisticilor. Acestea sunt unele din domeniile acoperite
de Comunitatea europeană, primul stâlp al Uniunii europene. Dar aceste State nu sunt reprezentate în
cadrul instituţiilor Uniunii europene, precum Comisia europeană sau Parlamentul european.
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Bulgaria şi România

Bulgaria şi România sunt, începând cu 1 ianuarie 2007, membre ale UE şi au integrat SEE
începând cu 1 august 2007. În perioada de tranziţie, acest lucru a condus la o situaţie foarte ciudată în
care libera circulaţie între Statele AELS şi cei 2 noi membri nu a fost garantată printr-un contract decât
prin intermediul al unui alt Stat membru al SEE.

Diferenţa dintre SEE şi Uniunea europeană

SEE nu acoperă produsele din agricultură şi pescuit, nici implementarea de tarife vamale
comune faţă de de statele terţe. Astfel, chiar dacă 80% din legislaţia pieţei unice a Uniunii europene
este reluată în cadrul SEE, acesta din urmă nu este cu adevărat o piaţă unică ca şi cea care există
între Statele membre ale Uniunii europene.

SEE nu acoperă toate domeniile de acţiune ale Uniunii europene : Politica agricolă comună,
implementarea monedei unice, Politica externă şi a securităţii comune, cooperarea poliţienească şi
judiciară în materie penală rămân excluse din acorduri, dar fac obiectul unor cooperări negociate
separat şi care, deocamdată, nu intră în atribuţiile SEE.

În plus, în materie judiciară, Uniunea europeană (UE) nu este parte la acord, ci doar
Comunitatea europeană (CE). Aceasta exclude din acord celelalte instituţii ale Uniunii europene, în
special Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene care statuează separat faţă de Curtea de Justiţie a
AELS (competentă să soluţioneze litigiile dintre Statele membre ale AELS privind aplicarea SEE,
precum şi între Statele AELS-SEE şi Elveţia, care nu este membră a SEE).

În caz de conflict juridic între hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor europene şi cele ale
Curţii de Justiţie a AELS, negocierile sunt purtate în mod bilateral între reprezentanţii UE şi cei ai
AELS, în cadrul Comitetului Mixt al SEE (cu excepţia Elveţiei) sau în mod direct între Elveţia şi
Comunitatea europeană.


