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AF/CE/CH/FRAUDE/el 2 

 

Οι πληρεξούσιοι 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
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AF/CE/CH/FRAUDE/el 3 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
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AF/CE/CH/FRAUDE/el 4 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 

 

 αφενός, και 

 

ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ, 

 

 αφετέρου, 

 

συνελθόντες στο Λουξεµβούργο, στις 26 Οκτωβρίου 2004 για την υπογραφή της συµφωνίας 

συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της 

Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε άλλης 

παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών τους συµφερόντων, ενέκριναν τις κοινές 

δηλώσεις που αναφέρονται κατωτέρω και επισυνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη: 

 

1. Κοινή δήλωση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

 

2. Κοινή δήλωση που αφορά τη συνεργασία της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο πλαίσιο της 

Eurojust και, ει δυνατόν, του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου. 
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AF/CE/CH/FRAUDE/el 5 

Επιπλέον, οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνοι της Κοινότητας 

καθώς και οι πληρεξούσιοι της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας θέσπισαν το εγκεκριµένο πρακτικό των 

διαπραγµατεύσεων που προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη. Το εγκεκριµένο πρακτικό έχει 

δεσµευτική ισχύ. 
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AF/CE/CH/FRAUDE/DC/el 1 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 της συµφωνίας σχετικά µε τη 

συνεργασία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

συµπεριλαµβάνει ως προηγούµενα αδικήµατα εκείνα που συνιστούν φορολογική απάτη ή 

λαθρεµπορία κατ’ επάγγελµα σύµφωνα µε το ελβετικό δίκαιο. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται 

βάσει αιτήσεως που αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µπορούν να 

χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

εξαιρουµένων των διαδικασιών κατά προσώπων από την Ελβετία, εάν όλες οι σχετικές µε το 

αδίκηµα πράξεις έχουν διαπραχθεί αποκλειστικά στην Ελβετία. 

 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EUROJUST 

ΚΑΙ, ΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη σηµειώνουν την επιθυµία της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας να µπορεί να 

εξετάσει τη δυνατότητα συνεργασίας της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στις εργασίες της Eurojust 

και, ει δυνατόν, του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου. 

 

 

______________ 
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AF/CE/CH/FRAUDE/PV/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
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AF/CE/CH/FRAUDE/PV/el 2 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν τα ακόλουθα: 

 

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

 

Οι όροι «απάτη και κάθε άλλη παράνοµη δραστηριότητα» συµπεριλαµβάνουν επίσης την 

λαθρεµπορία, τη δωροδοκία και τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που 

καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία, µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 3. 

 

Οι όροι «εµπορευµατικές συναλλαγές κατά παράβαση της τελωνειακής και γεωργικής νοµοθεσίας» 

νοούνται ανεξάρτητα από τη διέλευση (αναχώρηση, προορισµό ή διαµετακόµιση) του 

εµπορεύµατος από το έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

 

Οι όροι «συναλλαγές κατά παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας σχετικά µε το φόρο 

προστιθέµενης αξίας, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους φόρους πολυτελείας» νοούνται 

ανεξάρτητα από τη διέλευση (αναχώρηση, προορισµό ή διαµετακόµιση) των εµπορευµάτων ή των 

υπηρεσιών από το έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

 

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 

 

Ο όρος «µέσω έρευνας» συµπεριλαµβάνει τις ακροάσεις προσώπων, τις επισκέψεις και τις έρευνες 

στους χώρους και στα µέσα µεταφοράς, τα αντίγραφα εγγράφων, την αίτηση πληροφοριών και την 

κατάσχεση αντικειµένων, εγγράφων και αξιών. 
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AF/CE/CH/FRAUDE/PV/el 3 

 

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 εδάφιο 2 

 

Το ως άνω εδάφιο προβλέπει ιδίως ότι τα παρόντα πρόσωπα µπορούν να εξουσιοδοτούνται να 

θέτουν ερωτήσεις και να προτείνουν έρευνες. 

 

Στο άρθρο 25 παράγραφος 2 

 

Η έννοια των πολυµερών συµφωνιών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών συµπεριλαµβάνει ιδίως, 

από την έναρξη ισχύος της, τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής 

Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του 

Σένγκεν. 

 

Στο άρθρο 35 παράγραφος 1 

 

ως «αίτηση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής» νοείται επίσης η διαβίβαση πληροφοριών και 

αποδεικτικών στοιχείων στην αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους· 

 

Στο άρθρο 43 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κοινοποιήσει, το αργότερο κατά την υπογραφή της συµφωνίας, 

ενδεικτικό κατάλογο των εδαφών στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα συµφωνία. 

 

 

________________________ 

 

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 9 von 9


