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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. december 18.)

az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti,
a csalás és a pénzügyi érdekeiket sértő egyéb jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló

együttműködési megállapodás megkötéséről

(2009/127/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 280. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2)
bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk
(3) bekezdése első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Tanács 2000. december 14-én felhatalmazta a Bizott
ságot, hogy folytasson tárgyalásokat a Svájci Államszö
vetséggel a csalás és a Közösség és annak tagállamai
pénzügyi érdekeit – beleértve a hozzáadottérték-adót és
a jövedéki adót – sértő egyéb jogellenes tevékenység
elleni küzdelemről szóló megállapodásról.

(2) Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Svájci konföderáció között a csalás és a
pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenységek elleni
küzdelemről szóló megállapodásnak az Európai Közösség
nevében történő aláírásáról szóló, 2004. október 26-i
tanácsi határozattal összhangban, és a későbbi
időpontban történő megkötésére figyelemmel, a megálla

podást az Európai Közösség nevében 2004. október 26-
án aláírták.

(3) A megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely
döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik bizonyos terüle
teken, ezért meg kell határozni, hogy ki képviseli a
Közösséget ebben a bizottságban.

(4) A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai,
másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és a pénz
ügyi érdekeiket sértő egyéb illegális tevékenység elleni küzde
lemről szóló együttműködési megállapodást (a továbbiakban: a
megállapodás) és az azt kísérő záróokmányt a Közösség
nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás és a záróokmány szövegét csatolták e határo
zathoz (2).

2. cikk

A hatáskörébe tartozó ügyekben a Közösséget a megállapodás
39. cikke szerint létrehozott vegyes bizottságban a Bizottság
képviseli.
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(1) HL C 304. E, 2005.12.1., 106. o. (2) Lásd e Hivatalos Lap 8 oldalát.



A megállapodás végrehajtása során a vegyes bizottság határo
zatai vagy ajánlásai vonatkozásában a Közösség által képviselt
álláspontot a Tanács határozza meg minősített többséggel, a
Bizottság javaslata alapján. A Tanács egyhangúlag dönt, ha az
álláspont olyan területre vonatkozik, ahol a belső szabályok
elfogadásához egyhangúságra van szükség.

3. cikk

A megállapodás 44. cikke (2) bekezdésében előírt értesítést az
Európai Közösség nevében a Tanács elnöke teszi meg (1).

A Tanács elnöke a megállapodás 44. cikkének (3) bekezdésével
összhangban értesítést küld az Európai Közösség azon nyilatko

zatáról, amelynek értelmében a megállapodás hatálybalépéséig a
Közösség saját hatáskörén belül magára nézve kötelezőnek
tekinti a megállapodást az ugyanezen nyilatkozatot megtevő
másik szerződő féllel való kapcsolataiban (2).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 18-án.

a Tanács részéről
az elnök

M. BARNIER
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(1) A megállapodás hatálybalépésének időpontját a Tanács Főtitkársága
hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2) A megállapodásnak a Közösség és Svájc közötti alkalmazása
időpontját a megállapodás 44. cikkének (3) bekezdése értelmében
a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


