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GROZĪJUMI 001-041  
iesniegusi Budžeta kontroles komiteja 
PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
 
ZiĦojums 
Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar  A7-0251/2014 
CīĦa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības 
 
Direktīvas priekšlikums (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 
1. atsauce 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 325. panta 4. punktu, 

Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 83. panta 2. punktu, 

 
 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai nodrošinātu Savienības finanšu 
interešu iedarbīgu, samērīgu un atturošu 
aizsardzību, dalībvalstīs krimināltiesībām 
vajadzētu arī turpmāk papildināt 
aizsardzību, ko nodrošina administratīvās 
tiesības un civiltiesības attiecībā uz 

(2) Lai nodrošinātu iedarbīgu, samērīgu un 
atturošu aizsardzību pret īpaši smagiem ar 
krāpšanu saistītiem darbības veidiem un 
lai nodrošinātu Savienības finanšu 
interešu pienācīgu aizsardzību, pasākumi, 
kurus veic saskaĦā ar civiltiesībām un 
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vissmagākajiem ar krāpšanu saistītiem 
darbību veidiem, vienlaikus novēršot 
neatbilstības pašās tiesību jomās un starp 
tām. 

administratīvajām tiesībām, būtu 
jāpapildina ar dalībvalstu krimināltiesību 
normām, vienlaikus novēršot 
nekonsekvenci attiecīgajās tiesību jomās 
un savstarpēju neatbilstību. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Savienības finanšu interešu aizsardzība 
prasa noteikt vienotu krāpšanas definīciju, 
kas aptvertu krāpnieciskas darbības 
attiecībā uz izdevumiem un ieĦēmumiem, 
kuru rezultātā tiek nodarīts kaitējums ES 
budžetam. 

(3) Savienības finanšu interešu aizsardzība 
prasa noteikt vienotu krāpšanas definīciju, 
kas aptvertu krāpnieciskas darbības 
attiecībā uz izdevumiem, ieĦēmumiem, 
aktīviem un pasīviem, kuru rezultātā tiek 
nodarīts kaitējums Savienības budžetam, 
cita starpā aizĦēmumu un aizdevumu 
darbībām. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 
6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Savienības finanšu intereses var 
negatīvi ietekmēt gadījumos, kad atsevišės 
konkursa pretendents ar mērėi apiet vai 
sagrozīt noteikumus, kas piemērojami 
publiskā iepirkuma vai dotācijas 
piešėiršanas procedūrai, sniedz informāciju 
līgumslēdzējām iestādēm vai dotācijas 
piešėīrējām iestādēm, pamatojoties uz 
informāciju, ko tas nepienācīgā veidā tieši 
vai netieši ir saĦēmis no konkursa rīkotājas 
struktūras. Šādas darbības ir Ĝoti līdzīgas 
krāpšanai, taču attiecībā uz konkursa 
pretendentu tās var pilnībā neatbilst 
krāpšanas kā nodarījuma kritērijiem, jo 
iesniegtais piedāvājums var pilnībā atbilst 
visām prasībām. Konkursa pretendentu 
savstarpējas manipulācijas ar cenu 

(6) Savienības finanšu intereses var tikt 
aizskartas gadījumos, kad atsevišėi 
konkursa pretendenti ar mērėi apiet vai 
pārkāpt noteikumus, kas piemērojami 
publiskā iepirkuma vai dotācijas 
piešėiršanas procedūrai, sniedz informāciju 
līgumslēdzējām iestādēm vai dotācijas 
piešėīrējām iestādēm, pamatojoties uz 
informāciju, ko tie nelikumīgā veidā tieši 
vai netieši ir saĦēmuši no konkursa 
rīkotājas struktūras. Šādas darbības ir Ĝoti 
līdzīgas krāpšanai, taču attiecībā uz 
konkursa pretendentu tās var pilnībā 
neatbilst visām krāpšanas pazīmēm, jo 
iesniegtais piedāvājums var pilnībā atbilst 
visiem noteiktajiem kritērijiem. Konkursa 
pretendentu savstarpējas manipulācijas ar 
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piedāvājumiem pārkāpj Savienības 
konkurences noteikumus un atbilstošos 
valstu tiesību aktus; pret tām jau pastāv 
publiskās tiesībaizsardzības darbības un 
sankcijas visā Savienībā, un tādēĜ šīs 
direktīvas darbības jomai nevajadzētu 
attiekties uz tām. 

cenu piedāvājumiem pārkāpj Savienības 
konkurences noteikumus un atbilstošos 
valstu tiesību aktus; pret tām jau pastāv 
publiskās tiesībaizsardzības darbības un 
sankcijas visā Savienībā, un tādēĜ šīs 
direktīvas darbības jomai nevajadzētu 
attiekties uz tām. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 
8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Korupcija ir īpaši nopietns drauds 
Savienības finanšu interesēm, un daudzos 
gadījumos tā var būt saistīta ar 
krāpnieciskām darbībām. TādēĜ šajā jomā 
nepieciešams jo īpaši noteikt 
kriminālatbildību. Jānodrošina, ka uz 
attiecīgajiem nodarījumiem definīcijas 
attiecas neatkarīgi no tā, vai darbības ir 
veiktas, pārkāpjot dienesta pienākumus vai 
ne. Attiecībā uz nodarījumiem, kas saistīti 
ar pasīvu korupciju un līdzekĜu nelikumīgu 
piesavināšanos, ir nepieciešams iekĜaut 
civildienesta ierēdĦa definīciju, kas 
attiektos uz visām attiecīgajām 
amatpersonām neatkarīgi no tā, vai tās ir 
ieceltas, ievēlētas vai pieĦemtas darbā uz 
līguma pamata un ieĦem oficiālu amatu, kā 
arī uz visām personām, kuru pienākumos 
ietilpst tādu pakalpojumu sniegšana 
iedzīvotājiem vai vispārējās sabiedrības 
interesēs, ko nodrošina valsts vai citas 
publiskas struktūras, un šīs personas 
neieĦem oficiālu amatu, piemēram, ES 
līdzekĜu pārvaldībā iesaistīti līgumslēdzēji. 

(8) Korupcija ir īpaši nopietns drauds 
Savienības finanšu interesēm, un daudzos 
gadījumos tā var būt saistīta ar 
krāpnieciskām darbībām. TādēĜ šajā jomā 
nepieciešams jo īpaši noteikt 
kriminālatbildību. Jānodrošina, ka uz 
attiecīgajiem nodarījumiem definīcijas 
attiecas neatkarīgi no tā, vai darbības ir 
veiktas, pārkāpjot dienesta pienākumus vai 
ne. Attiecībā uz nodarījumiem, kas saistīti 
ar pasīvu korupciju un līdzekĜu nelikumīgu 
piesavināšanos, ir nepieciešams iekĜaut 
civildienesta ierēdĦa definīciju, kas 
attiektos uz visām attiecīgajām 
amatpersonām neatkarīgi no tā, vai tās ir 
ieceltas, ievēlētas vai pieĦemtas darbā uz 
līguma pamata vai ieĦem oficiālu amatu 
Savienībā, dalībvalstīs vai trešās valstīs. 
Savienības līdzekĜu pārvaldībā tiek arvien 
biežāk iesaistītas privātpersonas. TādēĜ, 
lai Savienības līdzekĜus pienācīgi 
aizsargātu no korupcijas un nelikumīgas 
piesavināšanās, civildienesta ierēdĦa 
definīcijai šajā direktīvā ir jāattiecas arī 
uz personām, kam nav oficiāla amata, bet 
kam tomēr līdzīgā veidā ir uzticētas vai 
kas pilda civildienesta ierēdĦa funkcijas 
attiecībā uz Savienības līdzekĜiem, 
piemēram, līgumslēdzēji, kas iesaistīti 
šādu līdzekĜu pārvaldībā. 
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Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Savienības finanšu intereses var 
negatīvi ietekmēt civildienesta ierēdĦa 
konkrēti darbību veidi, kuru mērėis ir 
nelikumīgi piesavināties līdzekĜus vai 
aktīvus pretēji mērėim, kam tie paredzēti, 
un kuru nolūks ir kaitēt Savienības finanšu 
interesēm. TādēĜ nepieciešams ieviest 
precīzu nodarījumu definīciju, kas aptvertu 
šādas darbības. 

(9) Savienības finanšu intereses var 
negatīvi ietekmēt civildienesta ierēdĦa 
konkrēti darbību veidi, kuru mērėis ir 
nelikumīgi piesavināties līdzekĜus vai 
aktīvus pretēji mērėim, kam tie paredzēti, 
un kuru nolūks ir kaitēt Savienības finanšu 
interesēm. TādēĜ nepieciešams ieviest 
precīzu un nepārprotamu nodarījumu 
definīciju, kas aptvertu šādas darbības. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 
9.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Fizisku personu noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas definēti šajā direktīvā, 
ir nepieciešams noteikt, vai tie ir izdarīti 
ar nodomu attiecībā uz visiem šo 
nodarījumu elementiem. Šī direktīva 
neattiecas uz fizisku personu 
nodarījumiem, kas nav izdarīti ar 
nodomu. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 
14.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (14a) Lai gan ir lietderīgi ieviest noteiktus 
minimālos sodus par pārkāpumiem, kas 
definēti šajā direktīvā, neko šeit 
nedrīkstētu uzskatīt par iejaukšanos 
dalībvalstu tiesu un tiesnešu prerogatīvā 
izmantot savas tiesības lemt konkrētās 
lietās. 
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Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 
14.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14b) Lai nodrošinātu Savienības tiesību 
aktu saskaĦotību attiecībā uz Savienības 
finanšu interešu aizsardzību, ir lietderīgi 
ieviest noteiktus minimālos sodus par šajā 
direktīvā definētajiem nodarījumiem. Šajā 
direktīvā paredz obligātās normas. 
Dalībvalstīm vajadzētu paturēt tiesības 
saglabāt vai noteikt stingrākus sodus par 
šādiem nodarījumiem. 

 
 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Neskarot citus pienākumus saskaĦā ar 
Savienības tiesību aktiem, nepieciešams 
izstrādāt atbilstīgu noteikumu sadarbībai 
starp dalībvalstīm un Komisiju, lai 
nodrošinātu efektīvu rīcību, kas vērsta pret 
šajā direktīvā definētiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kuri apdraud Savienības 
finanšu intereses, tostarp informācijas 
apmaiĦai starp dalībvalstīm un Komisiju. 

(17) Neskarot citus pienākumus saskaĦā ar 
Savienības tiesību aktiem, nepieciešams 
izstrādāt atbilstīgu noteikumu sadarbībai 
starp dalībvalstīm un Komisiju, lai 
nodrošinātu efektīvu rīcību, kas vērsta pret 
šajā direktīvā definētiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kuri apdraud Savienības 
finanšu intereses, tostarp informācijas 
apmaiĦai starp dalībvalstīm, Eurojust un 
Komisiju. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā nosaka nepieciešamos Šajā direktīvā nosaka nepieciešamos 
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pasākumus krāpšanas un citu nelikumīgu 
darbību, kas apdraud Savienības finanšu 
intereses, novēršanas un apkarošanas jomā, 
definējot noziedzīgus nodarījumus un 
sankcijas. 

pasākumus krāpšanas un citu nelikumīgu 
darbību, kas apdraud Savienības finanšu 
intereses, novēršanas un apkarošanas jomā, 
definējot noziedzīgus nodarījumus un 
sankcijas, lai varētu sniegt efektīvu un 
līdzvērtīgu aizsardzību dalībvalstīs un 
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un 
aăentūrās un veicināt Savienības iestāžu 
un iniciatīvu uzticamību. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 
2. pants – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā "Savienības finanšu 
intereses" ir visi ieĦēmumi un izdevumi uz 
kuriem attiecas vai kuru izcelsmes avots 
vai pamats ir: 

Šajā direktīvā "Savienības finanšu 
intereses" ir visi aktīvi un pasīvi, ko 
pārvalda Savienība un tās iestādes, 
struktūras un aăentūras vai kas tiek 
pārvaldīti tās uzdevumā, kā arī visas tās 
finanšu operācijas, ieskaitot aizĦēmumus 
un aizdevumus, un jo īpaši visi ieĦēmumi 
un izdevumi, uz kuriem attiecas vai kuru 
izcelsmes avots vai pamats ir: 

Pamatojums 

Šī definīcija ir plašāka un ietver sevī aktīvus un pasīvus, kā arī aizĦēmumus un aizdevumus. 
 
 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 
2. pants – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) saskaĦā ar Līgumiem izveidoto 
Savienības iestāžu un struktūru budžets vai 
budžeti to pārvaldībā un uzraudzībā. 

(b) saskaĦā ar piemērojamiem Līgumiem 
izveidoto Savienības iestāžu un struktūru 
budžets vai budžeti to tiešā vai netiešā 
pārvaldībā un uzraudzībā. 
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Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 
4. pants – 1. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par darbību, 
konkursa pretendentam vai personām, 
kuras atbildīgas par šādu dalībnieku 
dokumentu sagatavošanu vai ir iesaistītas 
to sagatavošanā uzaicinājumam iesniegt 
piedāvājumus vai pieteikumam dotācijas 
saĦemšanai, sniedzot vai nespējot sniegt 
informāciju līgumslēdzējām iestādēm vai 
dotāciju piešėirošām iestādēm publiskā 
iepirkuma vai dotācijas piešėiršanas 
procedūrā, kurā iesaistītas Savienības 
finanšu intereses, ja šāda darbība ir tīša un 
tās mērėis ir apiet vai sagrozīt atbilstības, 
izslēgšanas, atlases vai piešėiršanas 
kritēriju piemērošanu, ir piemērojams sods 
kā par noziedzīgu nodarījumu. 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par darbību, 
konkursa pretendentam vai personām, 
kuras atbildīgas par šādu dalībnieku 
dokumentu sagatavošanu vai ir iesaistītas 
to sagatavošanā uzaicinājumam iesniegt 
piedāvājumus vai pieteikumam dotācijas 
saĦemšanai, sniedzot vai nespējot sniegt 
informāciju līgumslēdzējām iestādēm vai 
dotāciju piešėirošām iestādēm publiskā 
iepirkuma vai dotācijas piešėiršanas 
procedūrā, kurā iesaistītas Savienības 
finanšu intereses, ja šāda darbība ir tīša un 
tās mērėis ir apiet vai sagrozīt atbilstības, 
izslēgšanas, atlases vai piešėiršanas 
kritēriju piemērošanu, vai traucēt un 
izjaukt pretendentu dabīgo konkurenci, ir 
piemērojams sods kā par noziedzīgu 
nodarījumu. 

Pamatojums 

Svarīgi ir skaidri norādīt uz pretlikumīgām darbībām saistībā ar publiskajiem iepirkumiem. 
 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 
4. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizāciju, kā 
tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2005/60/EK 1. panta 2. punktā 
un kurā iesaistīts īpašums, kas iegūts šajā 
direktīvā minēto nodarījumu rezultātā, ir 
piemērojams sods kā par noziedzīgu 
nodarījumu. 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizāciju, kā 
tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2005/60/EK 1. panta 2. punktā 
un kurā iesaistīts īpašums vai ienākumi, 
kas gūti šajā direktīvā minēto nodarījumu 
rezultātā, ir piemērojams sods kā par 
noziedzīgu nodarījumu. 
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33 OV L 309, 25.12.2005., 15. lpp. 33 OV L 309, 25.12.2005., 15. lpp 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 
4. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
turpmāk minētajām tīšām darbībām ir 
piemērojams sods kā par noziedzīgu 
nodarījumu: 

3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par tīšu 
pasīvo un aktīvo korupciju ir piemērojams 
sods kā par noziedzīgiem nodarījumiem. 
 

(a) civildienesta ierēdĦa darbība, tieši vai 
pastarpināti pieprasot vai saĦemot jebkāda 
veida labumu sev vai kādai trešajai 
personai vai akceptējot šāda labuma 
apsolījumu, lai – atbilstoši saviem 
pienākumiem vai īstenojot savas funkcijas 
– veiktu darbību vai atturētos no tās tādā 
veidā, kas kaitē vai, iespējams, varētu 
kaitēt Savienības finanšu interesēm (pasīva 
korupcija); 

(a) Šajā direktīvā pasīva korupcija ir 
civildienesta ierēdĦa darbība, tieši vai 
pastarpināti pieprasot vai saĦemot jebkāda 
veida labumu sev vai kādai trešajai 
personai vai akceptējot šāda labuma 
apsolījumu, lai – atbilstoši saviem 
pienākumiem vai īstenojot savas funkcijas, 
pārkāpjot vai nepārkāpjot savus ierēdĦa 
pienākumus, – veiktu darbību, novilcinātu 
darbību vai atturētos no tās tādā veidā, kas 
kaitē vai, iespējams, varētu kaitēt 
Savienības finanšu interesēm. 
 

(b) jebkuras personas darbība šīs personas 
vai kādas trešās personas interesēs, tieši vai 
pastarpināti apsolot vai sniedzot jebkāda 
veida labumu civildienesta ierēdnim, lai tā 
– atbilstoši saviem pienākumiem vai 
īstenojot savas funkcijas – veiktu darbību 
vai atturētos no tās tādā veidā, kas kaitē 
vai, iespējams, varētu kaitēt Savienības 
finanšu interesēm (aktīva korupcija). 

(b) šajā direktīvā aktīvā korupcija ir 
jebkuras personas darbība šīs personas vai 
kādas trešās personas interesēs, tieši vai 
pastarpināti apsolot, piedāvājot vai 
sniedzot jebkāda veida labumu 
civildienesta ierēdnim, lai tas — atbilstoši 
saviem pienākumiem vai īstenojot savas 
funkcijas — veiktu darbību, novilcinātu 
darbību vai atturētos no tās tādā veidā, kas 
kaitē vai varētu kaitēt Savienības finanšu 
interesēm, vai agrāk notikusi šo darbību 
veikšana. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 
4. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
civildienesta ierēdĦa tīšām darbībām, 
ieguldot vai izmaksājot līdzekĜus vai 
piesavinoties un izmantojot aktīvus pretēji 
mērėim, kam tie paredzēti, un ja šo 
darbību nolūks ir kaitēt Savienības 
finanšu interesēm, ir piemērojams sods kā 
par noziedzīgu nodarījumu (līdzekĜu 
nelikumīga piesavināšanās). 

4. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par līdzekĜu 
tīšu un nelikumīgu piesavināšanos ir 
piemērojams sods kā par noziedzīgu 
nodarījumu. 

 Šajā direktīvā līdzekĜu nelikumīga 
piesavināšanās ir civildienesta ierēdĦa 
veiktas darbības, ieguldot vai izmaksājot 
līdzekĜus vai piesavinoties un izmantojot 
aktīvus pretēji mērėim, kam tie paredzēti, 
un kas kaitē Savienības finanšu 
interesēm. 

 
 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 
4. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā pantā „civildienesta ierēdnis” ir: Šajā pantā „civildienesta ierēdnis” ir: 

(a) jebkura persona, kas pilda 
civildienesta ierēdĦa funkcijas Savienības 
vai dalībvalsts vai trešās valsts labā, 
ieĦemot amatu likumdevējā, 
administratīvā vai tiesu iestādē; 

(a) jebkurš Savienības vai valsts ierēdnis, 
kā arī jebkurš valsts ierēdnis no citas 
dalībvalsts un jebkurš valsts ierēdnis no 
trešās valsts; 

 termins „Savienības ierēdnis” nozīmē: 

 (i) jebkuru personu, kas ir ierēdnis vai 
līgumdarbinieks Eiropas Savienības 
Civildienesta noteikumu vai Eiropas 
Savienības pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības („Civildienesta 
noteikumu”) nozīmē; 

 (ii) jebkuru personu, ko uz Savienības 
iestādi, struktūru, biroju vai aăentūru 
norīkojušas dalībvalstis vai jebkāda 
publiska vai privāta struktūra un kas veic 
funkcijas, kuras ir līdzvērtīgas tām, ko 



 

 
 PE533.803/ 10 

 LV 

veic Savienības ierēdĦi vai citi darbinieki. 

 SaskaĦā ar Līgumiem izveidoto struktūru 
locekĜus un šādu struktūru, biroju vai 
aăentūru darbiniekus uzskata par 
Savienības ierēdĦiem, ciktāl uz viĦiem 
neattiecas Eiropas Savienības 
Civildienesta noteikumi; 

 terminu „valsts ierēdnis” saprot, 
atsaucoties uz „ierēdĦa” vai „civildienesta 
ierēdĦa” definīciju tās dalībvalsts vai 
trešās valsts tiesību aktos, kurā attiecīgā 
persona veic savas funkcijas. 

 Tomēr tādas tiesvedības gadījumā, kas 
ierosināta pret kādas dalībvalsts ierēdni 
vai kādas trešās valsts ierēdni un ko 
uzsākusi cita dalībvalsts, pēdējā no 
minētajām valstīm piemēro valsts ierēdĦa 
definīciju tikai tiktāl, ciktāl šī definīcija ir 
saderīga ar tās tiesību aktiem; 

(b) jebkura persona, kas pilda civildienesta 
ierēdĦa funkcijas Savienības vai 
dalībvalsts vai trešās valsts labā, 
neieĦemot kādu no iepriekš minētajiem 
amatiem, bet piedaloties Savienības 
finanšu interešu pārvaldībā vai lēmumu 
pieĦemšanā attiecībā uz tām. 

(b) jebkura cita persona, kurai uzdots pildīt 
un kura pilda civildienesta ierēdĦa 
funkcijas, kas saistītas ar Savienības 
finanšu interešu pārvaldību vai lēmumiem 
par tām dalībvalstīs vai trešās valstīs. 

Pamatojums 

Šajā grozījumā izmantota pašreizējā ierēdĦa definīcija, kas iekĜauta spēkā esošās Konvencijas 
par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību Pirmajā protokolā, un tā ir labi zināma un 
dalībvalstu atzīta. 
 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
kūdīšanu izdarīt II sadaĜā minētos 
noziedzīgos nodarījumus, vai par 
palīdzēšanu un atbalstīšanu to izdarīšanā ir 
piemērojams sods kā par noziedzīgu 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
kūdīšanu izdarīt 3. un 4. pantā minētos 
noziedzīgos nodarījumus vai par 
palīdzēšanu vai atbalstīšanu to izdarīšanā ir 
piemērojams sods kā par noziedzīgu 
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nodarījumu.  nodarījumu. 

Pamatojums 

Tehniskas izmaiĦas. 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 
5. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
mēăinājumu izdarīt kādu no 3. pantā vai 4. 
panta 4. punktā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem ir piemērojams sods kā par 
noziedzīgu nodarījumu. 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 
mēăinājumu izdarīt jebkuru no 3. pantā un 
4. panta 4. punktā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem ir 
piemērojams sods kā par noziedzīgu 
nodarījumu. 

Pamatojums 

Tehniskas izmaiĦas. 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 
6. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskas 
personas var saukt pie atbildības par 
jebkuru no II sadaĜā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, ko to labā, 
darbojoties individuāli vai kā juridiskas 
personas struktūras daĜa, izdarījusi kāda 
persona, kas veic šīs juridiskās personas 
vadības pienākumus, pamatojoties uz:  

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskas 
personas var saukt pie atbildības par 
jebkuru no 3., 4. un 5. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, ko to labā, 
darbojoties individuāli vai kā juridiskas 
personas struktūras daĜa, izdarījusi kāda 
persona, kas veic šīs juridiskās personas 
vadības pienākumus, pamatojoties uz:  

Pamatojums 

Tehniskas izmaiĦas. 
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Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 
6. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis veic arī nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskas 
personas var saukt pie atbildības, ja 
1. punktā minētās personas uzraudzības vai 
kontroles trūkums ir darījis iespējamu to, 
ka jebkuru II sadaĜā minēto noziedzīgo 
nodarījumu minētās juridiskās personas 
labā veic persona, kas ir tās pakĜautībā.  

2. Dalībvalstis veic arī nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskas 
personas var saukt pie atbildības, ja 
1. punktā minētās personas uzraudzības vai 
kontroles trūkums ir darījis iespējamu to, 
ka persona, kas ir tās pakĜautībā, minētās 
juridiskās personas labā ir izdarījusi 
jebkuru no 3., 4. un 5. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem. 

Pamatojums 

Tehniskas izmaiĦas. 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 
6. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Juridiskas personas atbildība saskaĦā ar 
1. un 2. punktu neizslēdz kriminālprocesu 
pret fiziskām personām, kuras ir II sadaĜā 
minēto noziedzīgo nodarījumu izdarītājas 
vai saucamas pie kriminālatbildības 
saskaĦā ar 5. pantu. 

3. Juridiskas personas atbildība saskaĦā ar 
1. un 2. punktu neizslēdz kriminālprocesu 
pret fiziskām personām, kuras ir 3. un 
4. pantā minēto noziedzīgo nodarījumu 
izdarītājas vai saucamas pie 
kriminālatbildības saskaĦā ar 5. pantu. 

Pamatojums 

Tehniskas izmaiĦas. 
 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 
7. pants – 1. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecībā uz fiziskām personām 
dalībvalstis nodrošina, ka par II sadaĜā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 

1. Attiecībā uz fiziskām personām 
dalībvalstis nodrošina, ka par 3., 4. un 
5. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
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ir piemērojami iedarbīgi, samērīgi un 
atturoši kriminālsodi, tostarp naudassodi un 
brīvības atĦemšana, kā noteikts 8. pantā.  

nodarījumiem ir piemērojami iedarbīgi, 
samērīgi un atturoši kriminālsodi, tostarp 
naudassodi un brīvības atĦemšana, kā 
noteikts 8. pantā. 

Pamatojums 

Tehniskas izmaiĦas. 
 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 
7. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Maznozīmīgu pārkāpumu gadījumā, ja 
nodarītais kaitējums nepārsniedz 
EUR 10 000 un gūtais labums nepārsniedz 
EUR 10 000, un pārkāpumi nav izdarīti 
īpaši smagos apstākĜos, dalībvalstis 
kriminālsodu vietā var paredzēt citus 
sodus. 

2. Pārkāpumu gadījumā, ja nodarītais 
kaitējums nepārsniedz EUR 5000 un gūtais 
labums nepārsniedz EUR 5000, un 
pārkāpumi nav izdarīti vainu pastiprinošos 
apstākĜos, dalībvalstis kriminālsodu vietā 
var paredzēt citas sankcijas. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 
7. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Panta 1. punkts neskar kompetento 
iestāžu tiesības veikt civildienesta ierēdĦu 
disciplināro uzraudzību.  

3. Šā panta 1. punkts neskar kompetento 
iestāžu tiesības veikt civildienesta ierēdĦu 
disciplināro uzraudzību, kā noteikts 
4. panta 5. punktā.  

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 
8. pants – 1. punkts – 1. daĜa – a apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) minimālais sods – brīvības atĦemšana 
uz vismaz 6 mēnešiem; 

svītrots 
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Pamatojums 

Nosakot minimālo sodu, netiek Ħemta vērā tiesību sistēmu dažādība un nepieciešamība 
nodrošināt tiesu iestāžu diskrēciju. Minimālā soda ieviešana būtu pretrunā arī Parlamenta 
pieĦemtajai nostājai attiecībā uz direktīvas projektu par euro un citu valūtu krimināltiesisko 
aizsardzību pret viltošanu. 
 
 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 
8. pants – 1. punkts – 2. daĜa – a apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) minimālais sods – brīvības atĦemšana 
uz vismaz 6 mēnešiem; 

svītrots 

Pamatojums 

Nosakot minimālo sodu, netiek Ħemta vērā tiesību sistēmu dažādība un nepieciešamība 
nodrošināt tiesu iestāžu diskrēciju. Minimālā soda ieviešana būtu pretrunā arī Parlamenta 
pieĦemtajai nostājai attiecībā uz direktīvas projektu par euro un citu valūtu krimināltiesisko 
aizsardzību pret viltošanu. 
 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 
8. pants – 1. punkts – 2.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šis punkts neskar dalībvalstu tiesu un 
tiesnešu diskrēciju, pieĦemot atbilstošāko 
un samērīgāko spriedumu konkrētajā 
lietā. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 
8. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3., 



 

 
 PE533.803/ 15 

 LV 

II sadaĜā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, ja nodarījums izdarīts 
noziedzīgā organizācijā Padomes 
Pamatlēmuma 2008/841/TI izpratnē, ir 
piemērojams maksimālais sods – brīvības 
atĦemšana uz vismaz 10 gadiem. 

4. un 5. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, ja nodarījums izdarīts 
noziedzīgā organizācijā Padomes 
Pamatlēmuma 2008/841/TI izpratnē, ir 
piemērojams maksimālais sods – brīvības 
atĦemšana vismaz uz 10 gadiem. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 
8.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a pants 

 Vainu pastiprinoši apstākĜi 

 Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, 
ja ir konstatēts, ka 3., 4. vai 5. pantā 
minēts noziedzīgs nodarījums ir izdarīts 
noziedzīgā organizācijā Pamatlēmuma 
2008/841/TI nozīmē, šo faktu, nosakot 
sodu, uzskata par vainu pastiprinošu 
apstākli. 

Pamatojums 

Šo lietu labāk ir uzskatīt par vainu pastiprinošu apstākli, nevis par citu kriminālnoziegumu. 
 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 
9. pants – aa apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) uz laiku vai pavisam izslēgt no 
Savienības iepirkuma procedūrām; 
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Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 
9.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  9.a pants 

 Ne bis in idem noteikums 

 Dalībvalstis savās nacionālajās 
krimināltiesībās piemēro noteikumu „ne 
bis in idem”, saskaĦā ar kuru pret tādu 
personu, attiecībā uz kuru kādā 
dalībvalstī ir pabeigta prāva, nevar sākt 
kriminālvajāšanu citā dalībvalstī par tiem 
pašiem faktiem, ja sods jau ir uzlikts, tas 
tiek piemērots, atrodas piemērošanas 
procesā vai to vairs nevar piemērot 
saskaĦā ar tās valsts tiesību aktiem, kura 
to piespriedusi. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 
11. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai noteiktu savu jurisdikciju 
attiecībā uz II sadaĜā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, ja: 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai noteiktu savu jurisdikciju 
attiecībā uz 3., 4. un 5. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, ja: 

(a) nodarījums ir pilnībā vai daĜēji izdarīts 
to teritorijā; vai 

(a) nodarījums ir pilnībā vai daĜēji izdarīts 
to teritorijā;  

(b) nodarījuma izdarītājs ir to 
valstspiederīgais. 

(b) nodarījuma izdarītājs ir to 
valstspiederīgais vai dzīvo to teritorijā; vai 

 (c) uz nozieguma izdarītāju attiecas 
Civildienesta noteikumi vai uz viĦu 
attiecās Civildienesta noteikumi 
nozieguma izdarīšanas laikā. 

Pamatojums 

Ar 1. punkta b) apakšpunkta grozījumu ir paredzēts paplašināt direktīvas darbības jomu. Tas, 
ka 1. punkta c) apakšpunktā tiek ieviesta trešā kategorija attiecībā uz nozieguma izdarītājiem, 
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atspoguĜo OLAF operatīvo pieredzi — PIF jurisdikcijā būtu jāiekĜauj ierēdĦi, kuri nav ES 
valstspiederīgie un kuri nav ES teritorijā (bet atrodas delegāciju sastāvā). 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 
13. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī direktīva neskar līdzekĜu atgūšanu, ka 
nepamatoti izmaksāti, izdarot II sadaĜā 
minētos noziedzīgos nodarījumus. 

Šī direktīva neskar līdzekĜu atgūšanu, kas 
nepamatoti izmaksāti, izdarot 3., 4. un 
5. pantā minētos noziedzīgos nodarījumus. 

 Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu šo summu 
ātru atgūšanu un to iemaksu Savienības 
budžetā, neskarot attiecīgos Savienības 
nozarēm specifiskos noteikumus par 
finanšu korekcijām un nepareizi izlietoto 
summu atgūšanu. Dalībvalstis arī regulāri 
reăistrē atgūtās summas un informē 
attiecīgās Savienības iestādes vai 
struktūras par šīm summām vai, ja tās 
nav atgūtas, par iemesliem, kādēĜ tās nav 
atgūtas. 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 
15. pants – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sadarbība starp dalībvalstīm un Eiropas 
Komisiju (Eiropas Biroju krāpšanas 
apkarošanai) 

Sadarbība 

Pamatojums 

Pamatojums: šajā direktīvā ar sadarbību nevajadzētu saprast tikai sadarbību starp 
dalībvalstīm un Komisiju, bet arī sadarbību starp pašām dalībvalstīm. 
 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 
15. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis un Komisija savstarpēji 
sadarbojas cīĦā pret II sadaĜā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem. Šim 
nolūkam Komisija sniedz tādu tehnisko un 
operatīvo palīdzību, kas valstu 
kompetentajām iestādēm var būt 
nepieciešama, lai veicinātu to veiktās 
izmeklēšanas koordinēšanu. 

1. Neskarot noteikumus par pārrobežu 
sadarbību un savstarpēju tiesisko 
palīdzību krimināllietās, dalībvalstis, 
Eurojust un Komisija atbilstīgi savas 
kompetences jomām savstarpēji sadarbojas 
cīĦā pret 3., 4. un 5. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem. Šim 
nolūkam Komisija un attiecīgā gadījumā 
Eurojust sniedz tādu tehnisko un operatīvo 
palīdzību, kas valstu kompetentajām 
iestādēm var būt nepieciešama, lai 
veicinātu to veiktās izmeklēšanas 
koordinēšanu. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 
15. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
veikt informācijas apmaiĦu ar Komisiju, lai 
atvieglotu apstākĜu noskaidrošanu un 
nodrošinātu efektīvu darbību pret II sadaĜā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. 
Komisija un valstu kompetentās iestādes 
katrā konkrētajā gadījumā Ħem vērā 
izmeklēšanas slepenības un datu 
aizsardzības prasības. Šim nolūkam 
dalībvalstis, sniedzot informāciju 
Komisijai, var noteikt īpašus nosacījumus, 
kas attiecas uz informācijas izmantošanu – 
neatkarīgi no tā, vai to izmantos Komisija 
vai cita dalībvalsts, kurai šo informāciju 
varētu nodot. 

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
atbilstīgi savas kompetences jomām veikt 
informācijas apmaiĦu ar Komisiju un 
Eurojust, lai atvieglotu apstākĜu 
noskaidrošanu un nodrošinātu efektīvu 
darbību pret 3., 4. un 5. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem. Komisija, 
Eurojust un valstu kompetentās iestādes 
katrā konkrētajā gadījumā ievēro Līguma 
par Eiropas Savienību 6. pantu, Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un 
piemērojamos Savienības tiesību aktus 
par personas datu aizsardzību un Ħem 
vērā izmeklēšanas slepenības prasības. Šim 
nolūkam dalībvalstis, sniedzot informāciju 
Komisijai un Eurojust, var noteikt īpašus 
nosacījumus, kas attiecas uz informācijas 
izmantošanu – neatkarīgi no tā, vai to 
izmantos Komisija, Eurojust vai cita 
dalībvalsts, kurai šo informāciju varētu 
nodot. 
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Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 
15. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Revīzijas palāta, dalībvalstu revīzijas 
iestādes (piemēram, iestādes, kas uzrauga 
dalītas pārvaldības darījumus) un 
revidenti, kuriem uzticēts pārbaudīt 
saskaĦā ar Līgumiem izveidoto iestāžu, 
struktūru un organizāciju budžeta izpildi 
vai attiecīgo iestāžu pārvaldībā un 
uzraudzībā esošo budžetu, ziĦo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiem 
kĜuvuši zināmi, veicot savus pienākumus. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 
15. pants – 2.b punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Savienības ierēdĦi ziĦo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiem 
kĜuvuši zināmi, veicot savus pienākumus. 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 
17.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 17.a pants 

 ZiĦošana, statistika un izvērtēšana 

 1. Komisija līdz [24 mēneši pēc direktīvas 
īstenošanas termiĦa beigām] un pēc tam 
katru gadu iesniedz ziĦojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, izvērtējot, cik 
lielā mērā dalībvalstis ir veikušas 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu šīs 
direktīvas izpildi. 
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 Šie ziĦojumi attiecas uz informāciju, ko 
dalībvalstis sniegušas saskaĦā ar 
2. punktu. 

 2. Dalībvalstis no attiecīgajām iestādēm 
regulāri ievāc visaptverošus statistikas 
datus un saglabā tos, lai pārbaudītu savu 
Savienības finanšu interešu aizsardzībai 
izveidoto sistēmu efektivitāti. Iegūtos 
statistikas datus katru gadu nosūta 
Komisijai, un tajos iekĜauj šādas ziĦas: 

 a) uzsākto kriminālprocesu skaits, sīkāk 
sadalot — kriminālprocesu skaits, kuros 
apsūdzība ir noraidīta, to procesu skaits, 
kas beigušies ar attaisnojošu spriedumu, 
to procesu skaits, kas noslēgušies ar 
notiesāšanu, un to procesu skaits, kuri 
turpinās; 

 b) kriminālprocesu rezultātā atgūtās un 
neatgūtās summas; 

 c) no citām dalībvalstīm saĦemto 
palīdzības lūgumu skaits, sīkāk sadalot — 
apmierināto lūgumu skaits un noraidīto 
lūgumu skaits. 
 

 3. Komisija līdz [60 mēneši pēc šīs 
direktīvas īstenošanas termiĦa beigām] 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei pilnu šīs direktīvas izvērtējumu, 
kas balstās uz iegūto pieredzi un jo īpaši 
uz ziĦojumiem un statistikas datiem, kas 
sniegti saskaĦā ar 1. un 2. punktu. 
Vajadzības gadījumā Komisija vienlaikus 
iesniedz priekšlikumu šīs direktīvas 
grozīšanai, pienācīgi Ħemot vērā 
izvērtēšanas rezultātus. 

 
 


