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136. pants 

Izslēgšanas kritēriji un lēmumi par izslēgšanu 

1.   Atbildīgais kredītrīkotājs izslēdz 135. panta 2. punktā minēto personu vai 
subjektu no dalības piešķiršanas procedūrās, kuras reglamentē ar šo regulu, vai no 
atlases Savienības līdzekļu īstenošanai, ja minēta persona vai subjekts ir vienā no 
šādām izslēgšanas situācijām: 

a)persona vai subjekts ir bankrotējis vai tam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas 
procedūra, tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, tam ir mierizlīgums ar kreditoriem, tā 
darījumdarbība ir apturēta vai j tas ir nonācis citā analogā situācijā, kas izriet no līdzīgas 
procedūras, kura paredzēta Savienības vai valsts tiesībās; 

b)ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts nav 
izpildījis savus pienākumus saistībā ar nodokļu maksāšanu vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksu veikšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; 

c)ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir 
vainīgs smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, jo ir pārkāpis piemērojamos 
normatīvos aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā darbojas attiecīgā 
persona vai subjekts, vai ir iesaistījies jebkādā prettiesiskā rīcībā, kurai ir ietekme uz tā 
profesionālo uzticamību, ja šāda rīcība liecina par ļaunprātīgu nodomu vai rupju neuzmanību, 
tostarp jo īpaši kādu no šādām rīcībām: 

i)tādas informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā, kas jāsniedz, 
lai pārbaudītu, vai nepastāv izslēgšanas iemesli un vai ir izpildīti attiecināmības vai atlases 
kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot juridiskās saistības; 

ii) nolīguma noslēgšana ar citām personām vai subjektiem nolūkā izkropļot konkurenci; 

iii) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums; 

iv)mēģinājums piešķiršanas procedūras laikā ietekmēt atbildīgā kredītrīkotāja lēmumu 
pieņemšanu; 

v)mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu dot nepamatotas priekšrocības 
piešķiršanas procedūrā; 

 



d)ar galīgu spriedumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir vainīgs kādā no šādām rīcībām: 

i) krāpšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1371 (44) 3. panta un ar 
Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātās Konvencijas par Eiropas Kopienu finansiālo 
interešu aizsardzību 1. panta nozīmē (45); 

ii)korupcija, kā definēts 4. panta 2. punktā Direktīvā (ES) 2017/1371 vai aktīva korupcija 
3. panta nozīmē ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu izstrādātajā Konvencijā par cīņu 
pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības 
dalībvalstu amatpersonas (46), vai rīcība, kas minēta Padomes Pamatlēmuma 2003/568/TI 
2. panta 1. punktā (47), vai korupcija, kā definēts citos piemērojamos tiesību aktos; 

iii)rīcība saistībā ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā, kā minēts Padomes Pamatlēmuma 
2008/841/TI (48) 2. pantā; 

iv) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (49) 1. panta 3., 4. un 5. punkta nozīmē; 

v) teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām, kā definēts attiecīgi 
Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI (50) 1. un 3. pantā, vai kūdīšana, atbalstīšana, 
līdzdalība vai mēģinājums izdarīt šādus nodarījumus, kā minēts minētā lēmuma 4. pantā; 

vi) bērnu darbs vai citi nodarījumi, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, kā minēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES (51) 2. pantā; 

 

e)persona vai subjekts, pildot juridiskas saistības, ko finansē no budžeta, saistībā ar galveno 
pienākumu izpildi ir pieļāvis būtiskus trūkumus, kuri: 

i) ir noveduši pie priekšlaicīgas juridisko saistību izbeigšanas; 

ii) ir noveduši pie līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sodu piemērošanas; vai 

iii)ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās pārbaudēs, revīzijās vai 
izmeklēšanā; 

 

f)ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir 
izdarījis pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (52) 1. panta 2. punkta 
nozīmē; 

g)ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir 
izveidojis subjektu citā jurisdikcijā nolūkā apiet fiskālās, sociālās vai jebkādas citas 
juridiskās saistības tā juridiskās adreses, centrālās administrācijas vai galvenās 
darījumdarbības vietas jurisdikcijā; 

h)ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka subjekts ir izveidots 
g) apakšpunktā minētajā nolūkā. 

2.   Ja nav galīga sprieduma vai attiecīgā gadījumā galīga administratīvā lēmuma šā 
panta 1. punkta c), d), f), g) un h) apakšpunktā minētajos gadījumos vai šā 
panta1. punkta e) apakšpunktā minētajā gadījumā, atbildīgais kredītrīkotājs izslēdz 
135. panta 2. punktā minēto personu vai subjektu, pamatojoties uz minētajos 
apakšpunktos minētās rīcības provizorisku juridisko klasifikāciju, ņemot vērā 



konstatētos faktus vai citus konstatējumus, kas iekļauti 143. pantā minētās 
paneļkomitejas ieteikumā. 

Šī punkta pirmajā daļā minētā provizoriskā klasifikācija neskar 135. panta 2. punktā 
minētās attiecīgās personas vai subjekta rīcības novērtējumu, ko veic dalībvalstu 
kompetentās iestādes saskaņā ar valsts tiesībām. Nekavējoties pēc tam, kad ir 
paziņots par galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu, atbildīgais 
kredītrīkotājs pārskata savu lēmumu izslēgt 135. panta 2. punktā minēto personu vai 
subjektu un/vai piemērot saņēmējam finansiālu sodu. Ja galīgajā spriedumā vai 
galīgajā administratīvajā lēmumā nav noteikts izslēgšanas ilgums, atbildīgais 
kredītrīkotājs nosaka minēto ilgumu, pamatojoties uz konstatētajiem faktiem un 
konstatējumiem un ņemot vērā 143. pantā minētās paneļkomitejas ieteikumu. 

Ja šādā galīgā spriedumā vai galīgajā administratīvajā lēmumā noteikts, ka 
135. panta 2. punktā minētā persona vai subjekts nav vainīgs rīcībā, uz ko attiecas 
provizoriska juridiska klasifikācija, kura bijusi pamatā tam, ka minētā persona vai 
subjekts ir izslēgts, atbildīgais kredītrīkotājs nekavējoties pārtrauc šādu izslēgšanu 
un/vai attiecīgā gadījumā atlīdzina visus noteiktos finansiālos sodus. 

Pirmajā daļā minētie fakti un konstatējumi ietver jo īpaši: 

a)faktus, kas konstatēti EPPO, attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras īsteno ciešāku sadarbību 
atbilstoši Padomes Regulai (ES) 2017/1939–, Revīzijas palātas, OLAF vai iekšējā revidenta 
veiktās revīzijās vai izmeklēšanās vai jebkādās citās pārbaudēs, revīzijās vai kontrolēs, par 
kuru veikšanu ir atbildīgs kredītrīkotājs; 

b)tādus administratīvos lēmumus, kas nav galīgi un kuros var būt ietverti disciplināri pasākumi, 
ko veic kompetentā uzraudzības struktūra, kura ir atbildīga par profesionālās ētikas standartu 
piemērošanas pārbaudi; 

c)faktus, kas minēti to personu un subjektu lēmumos, kuri īsteno Savienības līdzekļus, ievērojot 
62. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu; 

d)informāciju, ko saskaņā ar 142. panta 2. punkta d) apakšpunktu nosūtījuši subjekti, kas īsteno 
Savienības līdzekļus, ievērojot 62. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu; 

e)Komisijas lēmumus saistībā ar Savienības konkurences tiesību pārkāpumu vai valsts 
kompetentās iestādes lēmumi saistībā ar Savienības vai valsts konkurences tiesību 
pārkāpumu. 

3.   Jebkuru atbildīgā kredītrīkotāja lēmumu, ko pieņem saskaņā ar 135.–142. pantu, 
vai attiecīgā gadījumā jebkuru 143. pantā minētās paneļkomitejas ieteikumu pieņem 
saskaņā ar proporcionalitātes principu, jo īpaši ņemot vērā: 

a) situācijas nopietnību, tostarp ietekmi uz Savienības finanšu interesēm un reputāciju; 

b) laiku, kas pagājis kopš attiecīgās rīcības; 

c) rīcības ilgumu un tās atkārtošanos; 

d) to, vai rīcība bijusi tīša, vai pieļautās neuzmanības pakāpi; 



e)šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajos gadījumos – to, vai riskam ir pakļauta ierobežota 
summa; 

f)jebkurus citus atbildību mīkstinošus apstākļus, piemēram: 

i)135. panta 2. punktā minētās attiecīgās personas vai subjekta sadarbības līmeni ar attiecīgo 
kompetento iestādi un minētās personas vai subjekta palīdzību izmeklēšanā, ko ir atzinis 
atbildīgais kredītrīkotājs; vai 

ii) izslēgšanas situācijas izpaušanu, izmantojot 137. panta 1. punktā minēto deklarāciju. 
 

4.   Atbildīgais kredītrīkotājs izslēdz 135. panta 2. punktā minēto personu vai 
subjektu, ja: 

a)fiziska vai juridiska persona, kas ir 135. panta 2. punktā minētās personas vai subjekta 
pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekle vai kam ir pārstāvības, lēmumu 
pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz minēto personu vai subjektu, ir vienā vai 
vairākās šā panta 1. punkta c)–h) apakšpunktā minētajās situācijās; 

b)fiziskā vai juridiskā persona, kas uzņemas neierobežotu atbildību par 135. panta 2. punktā 
minētās personas vai subjekta parādiem, ir vienā vai vairākās šā panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunktā minētajās situācijās; 

c)fiziska persona, kurai ir būtiska nozīme piešķiršanā vai juridisko saistību izpildē, ir vienā vai 
vairākās 1. punkta c)–h) apakšpunktā minētajās situācijās. 

5.   Šā panta 2. punktā minētajos gadījumos atbildīgais kredītrīkotājs var izslēgt 
135. panta 2. punktā minēto personu vai subjektu provizoriski bez 143. pantā 
minētās paneļkomitejas iepriekšēja ieteikuma, ja to dalība piešķiršanas procedūrā 
vai to atlase Savienības līdzekļu īstenošanai būtu nopietns un tiešs Savienības 
finanšu interešu apdraudējums. Šādos gadījumos atbildīgais kredītrīkotājs 
nekavējoties ziņo par šo gadījumu 143. pantā minētajai paneļkomitejai un pieņem 
galīgo lēmumu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paneļkomitejas ieteikuma 
saņemšanas. 

6.   Atbildīgais kredītrīkotājs, attiecīgā gadījumā ņemot vērā 143. pantā minētās 
paneļkomitejas ieteikumu, neizslēdz 135. panta 2. punktā minēto personu vai 
subjektu no dalības piešķiršanas procedūrā vai no atlasīšanas Savienības līdzekļu 
īstenošanai, ja: 

a)persona vai subjekts ir veicis šā panta 7. punktā minētos korektīvos pasākumus tiktāl, ciktāl 
tie ir pietiekami, lai pierādītu tā uzticamību. Šis apakšpunkts netiek piemērots šā panta 
1. punkta d) apakšpunktā minētajā gadījumā; 

b)tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību – uz ierobežotu 
laikposmu un kamēr tiek pieņemti šā panta 7. punktā noteiktie korektīvie pasākumi; 

c)šāda izslēgšana būtu nesamērīga, pamatojoties uz šā panta 3. punktā minētajiem kritērijiem. 

Turklāt šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro piegāžu iepirkumiem ar īpaši 
izdevīgiem noteikumiem vai nu no piegādātāja, kas pilnībā izbeidz darījumdarbību, 



vai arī no likvidatoriem maksātnespējas procedūrā, vai mierizlīgumā ar kreditoriem, 
vai līdzīgā procedūrā saskaņā ar Savienības vai valsts tiesībām. 

Šā punkta pirmajā un otrajā daļā minētajos neizslēgšanas gadījumos atbildīgais 
kredītrīkotājs precizē 135. panta 2. punktā minētās personas vai subjekta 
neizslēgšanas iemeslus un par minētajiem iemesliem informē 143. pantā minēto 
paneļkomiteju. 

7.   Korektīvie pasākumi, kas minēti 6. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, var jo 
īpaši būt: 

a)pasākumi, ar ko konstatē izslēgšanas situāciju cēloni un konkrētus un tehniskus, 
organizatoriskus un ar personālu saistītus pasākumus attiecīgajā 135. panta 2. punktā minētās 
personas vai subjekta darījumdarbības vai darbības jomā un kas ir piemēroti, lai labotu rīcību 
un novērstu tās turpmāku atkārtošanos; 

b)pierādījumi, ka 135. panta 2. punktā minētā persona vai subjekts ir veicis pasākumus, lai 
kompensētu vai atlīdzinātu zaudējumus vai kaitējumu, kas nodarīts Savienības finanšu 
interesēm izslēgšanas situācijas pamatā esošo faktu rezultātā; 

c)pierādījumi, ka 135. panta 2. punktā minētā persona vai subjekts ir samaksājis vai 
nodrošinājis, ka tiek samaksāti visi kompetentās iestādes noteiktie naudas sodi vai visi šā 
panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie nodokļi vai sociālā nodrošinājuma iemaksas. 

8.   Atbildīgais kredītrīkotājs, attiecīgā gadījumā ņemot vērā 143. pantā minētās 
paneļkomitejas pārskatīto ieteikumu, nekavējoties pārskata savu lēmumu izslēgt 
135. panta 2. punktā minēto personu vai subjektu ex officio vai pēc minētās personas 
vai subjekta lūguma, ja tas ir veicis pietiekamus korektīvus pasākumus, lai pierādītu 
savu uzticamību, vai ir iesniedzis jaunus elementus, kas pierāda, ka šā panta 
1. punktā minētā izslēgšanas situācija vairs nepastāv. 

9.   Šīs regulas 135. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā atbildīgais 
kredītrīkotājs prasa, lai kandidāts vai pretendents aizstātu šā panta 1. punktā minētu 
izslēgšanas situācijā esošu subjektu vai apakšuzņēmēju, uz kura spējām tas ir 
iecerējis paļauties. 

 

141. pants 

Noraidīšana piešķiršanas procedūrā 

1.   Atbildīgais kredītrīkotājs piešķiršanas procedūrā noraida dalībnieku, kas: 

a) atrodas izslēgšanas situācijā, kura noteikta saskaņā ar 136. pantu; 

b)ir sagrozījis informāciju, kura prasīta kā nosacījums dalībai procedūrā, vai nav iesniedzis 
minēto informāciju; 



c)iepriekš ir bijis iesaistīts to dokumentu sagatavošanā, kuri izmantoti piešķiršanas procedūrā, 
ja tas rada vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, tostarp konkurences izkropļojumu, 
kuru nevar novērst citādi. 

Atbildīgais kredītrīkotājs paziņo pārējiem piešķiršanas procedūras dalībniekiem par 
attiecīgās informācijas apmaiņu, kas saistīta ar dalībnieka iesaisti piešķiršanas 
procedūras sagatavošanā vai izriet no tās, kā minēts pirmās daļas c) apakšpunktā. 
Pirms jebkura šāda noraidījuma dalībniekam dod iespēju pierādīt, ka tā iesaiste 
piešķiršanas procedūras sagatavošanā nepārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu. 

2.   Piemēro šīs regulas 133. panta 1. punktu, ja vien noraidījums nav pamatots 
saskaņā ar šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu ar lēmumu par izslēgšanu, 
kas pieņemts attiecībā uz dalībnieku pēc tā apsvērumu izskatīšanas. 

 


