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GEMENSAM FÖRKLARING 

OM PENNINGTVÄTT 

 

De avtalsslutande parterna är eniga om att termen förbrott i artikel 2.3 i avtalet om samarbete om 

bekämpning av penningtvätt skall omfatta även skattebrott eller smuggling i enlighet med 

schweizisk lagstiftning. Uppgifter som erhålls efter framställan avseende penningtvätt får användas 

i mål om penningtvätt, utom i det fall talan avser schweiziska personer och alla relevanta handlingar 

som anknyter till brottet enbart utförts i Schweiz. 

 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDETS SAMARBETE MED EUROJUST  

OCH, OM MÖJLIGT, MED DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKET 

 

De avtalsslutande parterna beaktar Schweiziska edsförbundets önskan att kunna utreda 

möjligheterna att delta i arbetet i Eurojust och, om möjligt, i det europeiska rättsliga nätverket. 

 

 

________________ 
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GODKÄNT PROTOKOLL 

FRÅN FÖRHANDLINGARNA OM AVTALET OM SAMARBETE  

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,  

OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, Å ANDRA SIDAN,  

OM BEKÄMPANDE AV BEDRÄGERIER OCH ANNAN OLAGLIG VERKSAMHET  

SOM SKADAR DERAS FINANSIELLA INTRESSEN 
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De avtalsslutande parterna har överenskommit om följande: 

 

Till artikel 2.1 a 

 

Uttrycket "bedrägerier och annan olaglig verksamhet" omfattar även smuggling, korruption och 

penningtvätt av vinning från verksamhet som omfattas av detta avtal, dock med förbehåll för 

artikel 2.3. 

 

Uttrycket "varuhandel i strid med tull- och jordbrukslagstiftningen" skall tillämpas oberoende av 

om varorna passerat (vid avsändning, mottagning eller transitering) den andra avtalsslutande partens 

territorium. 

 

Uttrycket "handel i strid med skattelagstiftningen om mervärdesskatt, särskilda konsumtionsskatter 

och punktskatter" skall tillämpas oberoende av om varorna eller tjänsterna passerat (vid avsändning, 

mottagning eller transitering) den andra avtalsslutande partens territorium. 

 

Till artikel 15.2 

 

Uttrycket "lagliga befogenheter den har till sitt förfogande" omfattar förhör, inspektioner och 

husrannsakan i lokaler och transportmedel, kopiering av handlingar, begäran om upplysningar och 

beslag av föremål, handlingar och tillgångar. 
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Till artikel 16.2 andra stycket 

 

Genom detta stycke medges bl.a. att de närvarande företrädarna får bemyndigas att ställa frågor och 

föreslå utredningsåtgärder. 

 

Till artikel 25.2  

 

Med "multilaterala avtal mellan avtalsslutande parter" avses bl.a. från och med dess ikraftträdande 

avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om 

Schweiziska edsförbundets anslutning till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av 

Schengenregelverket. 

 

Till artikel 35.1 

 

Med "framställningen om ömsesidig rättslig hjälp" skall även avses överföring av upplysningar och 

bevismaterial till den ansökande avtalsslutande partens myndighet. 

 

Till artikel 43 

 

Europeiska kommissionen skall, senast vid avtalets undertecknande, överlämna en vägledande 

förteckning över de territorier inom vilka detta avtal skall tillämpas. 

 

 

_______________ 
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