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KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA  

PAR NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANU 

 

Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka nolīguma 2. panta 3. punkts, kas paredz sadarbību noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai, attiecas uz nodarījumiem, kas Šveices tiesību aktu izpratnē 

kvalificējami kā finanšu krāpšana vai kontrabanda. Informāciju, kas saņemta pēc lūguma attiecībā 

uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, var izmantot tiesvedībā saistībā ar nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu, izņemot tad, ja tā attiecas uz Šveices personām un ja visas ar pārkāpumu 

saistītās darbības ir veiktas vienīgi Šveicē.  

 

 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA 

PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS SADARBĪBU AR EUROJUST  

UN, JA IESPĒJAMS, AR EIROPAS TIESU TĪKLU 

 

Līgumslēdzējas Puses ņem vērā Šveices Konfederācijas vēlmi apsvērt iespēju Šveices 

Konfederācijai sadarboties ar Eurojust, un ja iespējams, ar Eiropas tiesu tīklu. 

 

 

__________________ 
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SASKAŅOTAIS VERBĀLPROCESS 

SARUNĀM PAR SADARBĪBAS NOLĪGUMU 

STARP EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, 

UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJU, NO OTRAS PUSES, 

PAR CĪŅU PRET KRĀPŠANU UN CITĀM NELIKUMĪGĀM DARBĪBĀM, 

KAS APDRAUD TO FINANŠU INTERESES 
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Līgumslēdzējas Puses ir vienojušās par turpmāko: 

 

Attiecībā uz 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu 

 

Termini "krāpšana un jebkāda cita nelikumīga darbība" attiecas arī uz kontrabandu, korupciju un 

tādu darbību rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanu, uz kurām attiecas šis nolīgums, ievērojot 2. 

panta 3. punktu. 

 

Termini "darījumi ar precēm, pārkāpjot tiesību aktus muitas un lauksaimniecības jomās" ir spēkā 

neatkarīgi no tā, vai preces ir atradušās (izvestas, ievestas vai tranzītā) citas Līgumslēdzējas Puses 

teritorijā. 

 

Termini "darījumi, pārkāpjot tiesību aktus finanšu jomā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli, 

patēriņa īpašajiem nodokļiem un akcīzes nodokļiem" ir spēkā neatkarīgi no tā, vai pakalpojumi vai 

preces ir atradušās (izvestas, ievestas vai tranzītā) citas Līgumslēdzējas Puses teritorijā. 

 

Attiecībā uz 15. panta 2. punktu 

 

Termins "izmeklēšanas līdzekļi" ietver personu nopratināšanu, telpu un transportlīdzekļu 

pārmeklēšanu un kratīšanu, dokumentu kopēšanu, informācijas pieprasīšanu, kā arī priekšmetu, 

dokumentu un vērtību arestu. 
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Attiecībā uz 16. panta 2. punkta otro daļu 

 

Minētā daļa paredz, ka klātesošās personas ir tiesīgas uzdot jautājumus un ierosināt izmeklēšanas 

darbības; 

 

Attiecībā uz 25. panta 2. punktu 

 

Norāde uz daudzpusējiem nolīgumiem, kas noslēgti starp Līgumslēdzējām Pusēm, jo īpaši ietver – 

no minētā nolīguma spēkā stāšanās – Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un 

Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, 

piemērošanā un pilnveidošanā. 

 

Attiecībā uz 35. panta 1. punktu 

 

Termins "tiesiskās palīdzības lūgums" attiecas arī uz informācijas un pierādījumu nodošanu lūguma 

iesniedzējas Līgumslēdzējas Puses iestādei. 

 

Attiecībā uz 43 . pantu 

 

Eiropas Komisija, vēlākais, nolīguma parakstīšanas brīdī paziņo indikatīvu to teritoriju sarakstu, 

kurās šis nolīgums tiks piemērots. 

 

 

________________________ 
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