
 

   

DIREKTE KONTRAKT FOR LEVERING AF TJENESTEYDELSER 

 

KONTRAKT EMAS 2020-DSC-2020-001  

MELLEM 

Den Europæiske Union, repræsenteret ved Europa-Parlamentet, hvis Generalsekretariat er 

beliggende  

rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, 

som med henblik på underskrivelsen af nærværende kontrakt er repræsenteret 

af Susanne ALTENBERG, kabinetschef, generalsekretærens kabinet  

i det følgende benævnt "Europa-Parlamentet", 

på den ene side 

OG 

 

............................................................ med bopæl/hovedsæde i  

.............................................................................................................................................., 

repræsenteret af .................................................................................. ...............................…, 

som .................................................................................................,  

i det følgende benævnt "kontrahenten" 

på den anden side 

i det følgende samlet benævnt "parterne", 

 
 

ER DER INDGÅET AFTALE OM 
 

nedenstående særlige betingelser og almindelige betingelser  
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I – SÆRLIGE BETINGELSER 

 

ARTIKEL I.1 – KONTRAKTENS GENSTAND 
 

1. Kontrahenten forpligter sig over for Europa-Parlamentet til på de betingelser, der er fastsat 
i denne kontrakt og bilagene hertil, som er en integrerende del heraf, at levere 
tjenesteydelserne i henhold til den detaljerede beskrivelse i bilag I.  

 
 
ARTIKEL I.2 – VARIGHED 
 
1. Kontrakten træder i kraft på den dato, hvor den underskrives af den sidste af de 

kontraherende parter, for en periode på 12 måneder. 
 
ARTIKEL I.3 – RAPPORTER OG DOKUMENTER 
 

Kontrahenten aflægger rapport om leveringen af ydelserne i overensstemmelse med 
bestemmelserne i nærværende kontakt og de tilhørende bilag. 
 
 

ARTIKEL I.4 – PRIS OG BETALING 
 
1. Prisen er fast og kan ikke ændres i kontraktens løbetid, herunder alle forlængelser.  
 

Den faste pris fremgår af bilag IV. Prisen angives i euro, ekskl. moms.  Prisen dækker alle 
kontrahentens udgifter i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten.  

 
2. Betalinger i henhold til kontrakten foretages i overensstemmelse med denne artikel og 

kun, hvis kontrahenten har opfyldt alle sine kontraktlige forpligtelser på den dato, hvor 
betalingsanmodningen fremsendes. I intet tilfælde kan nye betalingsanmodninger tages i 
betragtning, hvis de forudgående betalingsanmodninger fra kontrahenten ikke er blevet 
imødekommet af Europa-Parlamentet under henvisning til hel eller delvis misligholdelse, 
mangelfuld gennemførelse eller forsømmelighed. 

 
 Enhver betalingsanmodning skal uden undtagelse indeholde de i artikel II.3 i de 

almindelige betingelser anførte oplysninger og skal være ledsaget af alle dokumenterne 
som anført i punkt 4 i udbudsbetingelserne.  

 
3. Betalingsanmodninger udfærdiges af kontrahenten som følger: 
 

Anmodningen om betaling tages kun i betragtning, hvis den er ledsaget af 
 

 dokumenterne i overensstemmelse med instrukserne i nærværende kontrakt og 
tilhørende bilag, som er godkendt af Europa-Parlamentet med eller uden 
bemærkninger og/eller forbehold 

 
  den relevante faktura med angivelse af kontraktens referencenummer og følgende 

reference: EMAS-enheden. 
 

Inden for den frist, der er fastsat i stk. 6, betales det samlede beløb som angivet i 
kontrakten. 
 
 

5. Fakturering 
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Kontrahenten skal fremsende sine betalingsanmodninger eller kreditnotaer vedrørende 
gennemførelsen af denne kontrakt til: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Europa-Parlamentet har en frist på 30 kalenderdage fra datoen for registreringen af 
betalingsanmodningen fra Europa-Parlamentets regnskabsfører til at betale de skyldige 
beløb i henhold til nærværende kontrakt, og den endelige rapport skal godkendes. 
Betalinger anses for at have fundet sted på den dato, hvor beløbene debiteres Europa-
Parlamentets konto. 

 
7. Europa-Parlamentet kan efter modtagelsen af betalingsanmodningen til enhver tid 

suspendere betalingsfristen ved meddelelse til kontrahenten om, at anmodningen ikke kan 
efterkommes af følgende grunde: 

 
a)  de i betalingsanmodningen omhandlede beløb er ikke forfaldne til betaling den dag, 

anmodningen er modtaget 
 
b)  kontrahenten har ikke fremsendt alle de påkrævede bilag ifølge gældende lov eller 

nærværende kontrakt, men Europa-Parlamentet finder, at kontrahenten kan afhjælpe 
denne mangel i rette tid, uden at betalingsanmodningen afvises i henhold til stk. 8  

 
c)  Europa-Parlamentet finder det nødvendigt at foretage supplerende undersøgelser af, 

om de i betalingsanmodningen omhandlede beløb er skyldige 
 
d)  kontrahenten har ikke fremsendt en kopi af den i denne artikel 

nævnte[foreløbige/endelige] rapport.  
 
Europa-Parlamentet underretter kontrahenten om denne suspension pr. rekommanderet 
brev med modtagelsesbevis eller pr. e-mail. Suspensionen får virkning fra den dato, der 
er anført i meddelelsen. Den resterende del af fristen løber igen fra det tidspunkt, hvor 
suspensionen af fristen ophæves, hvilket vil finde sted: 
 
 hvad angår litra a), ved udløbet af den berørte betalingsfrist, som er bekræftet af 

Europa-Parlamentet i meddelelsen 

 hvad angår litra b), fra den dato, hvor Europa-Parlamentets Enhed for Officiel Post, jf. 
stk. 5, modtager de berørte bilag som nævnt i meddelelsen 

 hvad angår litra c) og d), efter en rimelig frist, som fastsættes af Europa-Parlamentet, 
og som kontrahenten underrettes om i meddelelsen. 

 
8. Europa-Parlamentet vil afvise betalingsanmodningen pr. rekommanderet brev med 

modtagelsesbevis til kontrahenten af følgende grunde: 
 

a)  beløbet i anmodningen er ikke forfaldent til betaling 
b)  betalingsanmodningen er fejlagtig og skal modregnes med en kreditnota, eller  
c)  betalingsanmodningen eller fakturaen indeholder ikke alle de nødvendige oplysninger 

og bilag i henhold til nærværende kontrakt eller gældende lov, eller 
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betalingsanmodningen er udfærdiget under tilsidesættelse af skattelovgivningens 
relevante bestemmelser.  

 
9. Ved forsinket betaling har kontrahenten ret til morarenter. Renterne beregnes ved 

anvendelse af den sats, som Den Europæiske Centralbank sidst har anvendt i forbindelse 
med sine vigtigste refinansieringstransaktioner ("referencesatsen"), forhøjet med otte 
procentpoint. Den referencesats, der anvendes, er den, der er gældende på den første dag 
i den måned, hvor betalingen forfalder. Denne rentesats offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende, C-serien. Disse renter skal betales for den periode, der går fra 
kalenderdagen efter betalingsfristens udløb og frem til den kalenderdag, hvor betalingen 
rent faktisk finder sted.  

 
Hvis morarenterne udgør et beløb på 200 EUR eller derunder, udbetales de kun til 
kontrahenten på dennes anmodning senest to måneder efter modtagelsen af betalingen. 

 
10. Betalingerne overføres i euro til kontrahentens bankkonto, der identificeres således:  
 

Bankens navn: [udfyldes] 
Bankfilialens fulde adresse: [udfyldes] 
Kontohavers fulde navn: [udfyldes] 
Fuldstændigt kontonummer (inklusive bankkoder): [udfyldes] 
IBAN-kode og BIC-kode: [udfyldes] 
 

 
ARTIKEL I.5 – PRISÆNDRINGER 
 
Denne klausul gælder ikke for denne kontrakt 

 
 
ARTIKEL I.6 – FINANSIEL GARANTI 

 
Denne klausul gælder ikke for denne kontrakt 
 
 
ARTIKEL I.7 – BESTEMMELSER VEDRØRENDE KONTRAKTENS GENNEMFØRELSE 
 
Kontrahenten skal opfylde minimumskravene i udbudsbetingelserne. Det betyder bl.a. 
overholdelse af gældende forpligtelser inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning i 
henhold til EU-retten, national lovgivning og kollektive aftaler eller i henhold til de internationale 
miljø-, social- og arbejdsmarkedsretlige bestemmelser, der er nævnt i bilag X til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 65). 

 
 
ARTIKEL I.8 – FREMGANGSMÅDE VED OVERTAGELSE 
 
Denne klausul gælder ikke for denne kontrakt 
 
 
ARTIKEL I.9 – GARANTI 
 
1. Kontrahenten yder for hvert enkelt produkt, der indgår i ydelserne, en garantiperiode på 

to år at regne fra den dato, hvor ydelserne leveres. 
 
2. Kontrahenten er forpligtet til at afhjælpe fejl eller mangler, som Europa-Parlamentet giver 
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meddelelse om under denne garantiperiode, inden for en frist på 30 kalenderdage efter 
denne meddelelse. 

 
 
ARTIKEL I.10 – FORSINKELSE, ÅBENLYS FORSØMMELIGHED, MANGLENDE 
GENNEMFØRELSE, MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE OG MANGELFULD 
GENNEMFØRELSE 

 
1. I tilfælde af forsinkelse, forsømmelighed ved gennemførelsen, hel eller delvis 

misligholdelse, manglende overensstemmelse med kontraktbestemte krav eller 
mangelfuld gennemførelse af nærværende kontrakt kan Europa-Parlamentet for at sikre 
en passende dækning af sit tab tilbageholde en forholdsmæssig del af det til kontrahenten 
skyldige saldobeløb som rimelig erstatning, eventuelt forhøjet med morarenter og andre 
udgifter opstået i forbindelse med tabet. Hvis det tilbageholdte beløb ikke er tilstrækkeligt 
til at dække skaden i passende omfang, kan Europa-Parlamentet træffe ethvert yderligere 
tiltag ud over tilbageholdelse. Uanset en eventuel retssag anlagt af kontrahenten 
fastsætter Europa-Parlamentet det beløb, der tilbageholdes til skadeserstatning, 
morarenter og udgifter og/eller senere klager, efter at der er givet kontrahenten 
meddelelse om misligholdelsen pr. rekommanderet brev med modtagelsesbevis.  

 
2. Uanset stk. 1 kan Europa-Parlamentet pålægge dagbøder på 0,2 % af beløbet for ikke-

udførte bestillinger pr. kalenderdags forsinkelse at regne fra den dato, hvor kontrahenten 
har fået meddelelse om forsinkelsen pr. rekommanderet brev med modtagelsesbevis.  

 
3. Hvis Europa-Parlamentets kompetente tjenestegren af årsager, som kan henføres til 

kontrahenten, ikke er i stand til at overtage ydelserne, eller hvis kun en del af ydelserne 
er overtaget, gælder stk. 1 og 2 ligeledes for de ydelser, der ikke er overtaget.  

 
4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, og uden at det berører administrative og finansielle 

sanktioner pålagt af Europa-Parlamentet i henhold til artikel II.19 i de almindelige 
betingelser, kan Europa-Parlamentet efter påkrav til kontrahenten pr. rekommanderet brev 
med modtagelsesbevis, som 15 kalenderdage efter afsendelsen er helt eller delvist 
ubesvaret, pr. rekommanderet brev med modtagelsesbevis ophæve kontrakten med 
øjeblikkelig virkning og uden at betale erstatning til kontrahenten. Europa-Parlamentet kan 
endvidere kræve gennemførelse ved substitution i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel II.18, stk. 5 i de almindelige betingelser. 

 
 
ARTIKEL I.11 – GÆLDENDE LOV, GENERELLE BETINGELSER OG 
OFFENTLIGGØRELSE AF KONTRAKTEN 

 
1. EU-retten og den belgiske lovgivning er gældende for nærværende kontrakt.  
 
2. Kontrahenten giver afkald på sine egne kontraktbetingelser. Han erklærer at have gjort sig 

bekendt med de almindelige betingelser, der er en del af denne kontrakt.  
 
3. Kontrahenten erklærer sig desuden indforstået med, at visse oplysninger i denne kontrakt, 

herunder kontrahentens navn eller firmanavn, kontraktens formål og kontraktbeløbet, 
offentliggøres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget (herefter "finansforordningen"). 

 
4. Alle dokumenter, som fremsendes af kontrahenten sammen med buddet, bliver Europa-

Parlamentets ejendom og kan gøres offentligt tilgængelige inden for de grænser og efter 
de retningslinjer, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
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1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens dokumenter (EUT L 145 af 31.5.2001, s. 43), uden at dette berører 
reglerne om offentliggørelse i punkt 2 og 3 i bilag I til finansforordningen.  

 
 
ARTIKEL I.12 – VÆRNETING 
 
Enhver tvist mellem Europa-Parlamentet og kontrahenten vedrørende nærværende kontrakt, 
som ikke har kunnet løses ved mindelig overenskomst, forelægges for Retten, den ene af Den 
Europæiske Unions Domstols retsinstanser, i medfør af artikel 256, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
 
 
ARTIKEL I.13 – DATABESKYTTELSE 
 
Denne klausul gælder ikke for denne kontrakt 
 
ARTIKEL I.14 – KONTRAHENTENS SOLIDARISKE HÆFTELSE (HVIS  
      RELEVANT) 
 

1. Parterne, der i nærværende kontrakt er benævnt som ”kontrahent”, hæfter solidarisk over 
for Europa-Parlamentet ved gennemførelsen af nærværende kontrakt. 
 

2. Parten (angiv den ledende kontrahent) er udpeget som ledende kontrahent. Uanset stk. 1 
handler den ledende kontrahent på vegne af (angiv de øvrige kontrahenters navne) ved 
gennemførelsen af nærværende kontrakt. Al kommunikation mellem Europa-Parlamentet 
og kontrahenten foregår via den ledende kontrahent. Europa-Parlamentet indbetaler 
endvidere betalinger på den ledende kontrahents konto. 

 
 
ARTIKEL I.15 – ANVENDELSE AF RESULTATERNE AF KONTRAKTEN 
 
Denne klausul gælder ikke for denne kontrakt 
 
 
ARTIKEL I.16 – ALMINDELIGE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
 
Alle henvendelser i forbindelse med kontrakten skal være skriftlige og angive kontraktnummer. 
Almindelig post anses for at være modtaget af Europa-Parlamentet på den dato, hvor den 
registreres af den nedenfor anførte ansvarlige tjenestegren. Henvendelser (bortset fra 
betalingsanmodninger og kreditnotaer omhandlet i artikel I.4, stk. 5) rettes til følgende 
adresser: 
 

Europa-Parlamentet: 
 
(navn) 
(stilling) 
Europa-Parlamentet 
EMAS-enheden 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
Belgien 
 
Kontrahenten: 
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(navn) 
(stilling) 
(firmanavn) 
(fuldstændig officiel adresse) 

 
 
ARTIKEL I.17 – AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG BILAG 
 
1. Følgende dokumenter er vedføjet denne kontrakt og udgør en integrerende del heraf:  

 
Bilag I: Udbudsbetingelser og bilag hertil 
 
 
Bilag II:   Kontrahentens bud af (indsæt dato)  
 
Bilag III:  Prisliste 

 
2. Bestemmelserne i de særlige betingelser, de almindelige betingelser og bilagene finder 

altid anvendelse. Hvis bestemmelser i de forskellige dokumenter indbyrdes strider mod 
hinanden, går bestemmelserne i de særlige betingelser forud for bestemmelserne i andre 
dele af kontrakten. Bestemmelserne i de almindelige betingelser går forud for 
bestemmelserne i bilagene. Bilagene går forud for hinanden i faldende orden.  
 

3. Med forbehold af ovenstående betragtes de forskellige dokumenter, der udgør denne 
kontrakt, som gensidigt forklarende. Uklarheder eller uoverensstemmelser i eller mellem 
specifikke dele forklares eller berigtiges gennem en skriftlig instruks fra Europa-
Parlamentet. 

 
 
 
II – ALMINDELIGE BETINGELSER 
 
 
ARTIKEL II.1 – ALMINDELIGE BETINGELSER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF 
KONTRAKTEN 
 
1. Den gennemførelsesfrist, der fremgår af kontrakten, begynder, medmindre der er fastsat 

bestemmelser om andet, på datoen for dens ikrafttræden. Fristen forlænges i tilfælde af 
force majeure. Parterne fastsætter i så fald skriftligt en ny frist. 

 
2. Kontrahenten gennemfører kontrakten loyalt og efter den for faget gældende bedste 

praksis. Kontrahenten er alene ansvarlig for overholdelsen af de retlige forpligtelser, han 
er underlagt, især i henhold til arbejds-, skatte-, social- og miljølovgivningen. 

 
3. Kontrahenten har det fulde ansvar for i god tid at tage de nødvendige skridt til at opnå de 

tilladelser, godkendelser eller akkrediteringer, der – i henhold til de love og bestemmelser, 
der gælder på det sted, hvor de pålagte opgaver skal udføres – kræves i forbindelse med 
opfyldelse af rammekontrakten. Denne tilladelse, godkendelse eller akkreditering kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, den sikkerhedsakkreditering og (eller) 
sikkerhedsgodkendelse af kontrahenten eller enhver person, der handler på hans vegne, 
og som er nødvendig for adgang til lokaler, områder og (eller) løbende arrangementer i 
forbindelse med gennemførelsen af kontrakten. Hvis kontrahenten ikke kan opnå en af de 
tilladelser, godkendelser eller akkrediteringer, der er nødvendige til gennemførelse af 
kontrakten og (eller) for at sikre, at kontrakten udføres af personer med alle de tilladelser, 
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godkendelser, akkrediteringer eller bemyndigelser, der er nødvendige til gennemførelse 
af kontrakten, kan Europa-Parlamentet ophæve denne uden varsel.  

  
4. Kontrahenten tegner de forsikringer mod risici og skader i forbindelse med 

gennemførelsen af kontrakten, der kræves i henhold til den gældende lovgivning, især 
vedrørende ansvarsforsikring. Han tegner supplerende forsikringer i overensstemmelse 
med skik og brug inden for branchen. Desuden tegner han en erhvervsforsikring mod risici 
i forbindelse med manglende overholdelse af kontrakten. Hvis Europa-Parlamentet 
anmoder om det, sendes der inden højst 15 kalenderdage en kopi af alle relevante 
forsikringspolicer til Europa-Parlamentet. 

 
5. Enhver henvisning i kontrakten til kontrahentens personale må kun vedrøre de personer, 

der er involveret i gennemførelsen af kontrakten. 
 
6. Kontrahenten skal sikre, at enhver person, der handler for kontrahentens regning eller er 

ansat hos kontrahenten, og som medvirker til gennemførelsen af kontrakten, er i 
besiddelse af de faglige kvalifikationer og den erfaring, der er nødvendig for udførelsen af 
de opgaver, han har fået overdraget, i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat 
i udbudsmaterialet, herunder i udbudsbetingelserne. 

 
7. Hvis der opstår problemer som følge af en undladelse eller en handling foretaget af en af 

kontrahentens medarbejdere, der arbejder i Europa-Parlamentets lokaler, eller hvis de 
kvalifikationer og/eller den erfaring, som en af kontrahentens medarbejdere er i besiddelse 
af, ikke svarer til den jobprofil, der kræves ifølge kontrakten, udskifter kontrahenten 
omgående den pågældende person. Europa-Parlamentet har ret til at kræve en sådan 
medarbejder udskiftet. Anmodningen om udskiftning skal begrundes. 
Erstatningspersonale skal have de kvalifikationer og den erfaring, der er påkrævet i 
henhold til udbudsmaterialet, og være i stand til at opfylde kontrakten under de samme 
kontraktmæssige betingelser. Hvis udskiftning af personale i overensstemmelse med 
denne artikel medfører, at udførelsen af de opgaver, kontrahenten er pålagt, forsinkes, er 
kontrahenten ansvarlig for forsinkelsen. 

 
8. Kontrahenten har det fulde ansvar for de personer, der udfører de opgaver, han e r pålagt. 

Kontrahenten skal, for så vidt angår sit personale, til enhver tid kunne påvise over for 
Europa-Parlamentet, at de gældende regler er overholdt. 

 
9. Kontrahenten træffer alle relevante foranstaltninger (forsikringer o.l.) for at sikre sine 

ansatte mod alle de risici, som de måtte blive udsat for i forbindelse med kontraktens 
gennemførelse. 

 
10. Kontrakten skal gennemføres på en sådan måde, at kontrahenten eller dennes personale 

ikke kan komme i et afhængighedsforhold til Europa-Parlamentet. Især må: 
 

 det personale, der udfører de opgaver, der er pålagt kontrahenten, ikke modtage 
direkte ordrer fra Europa-Parlamentet, og kontrahenten eller dennes personale må ikke 
være ansat i Europa-Parlamentets administration 

 
 Europa-Parlamentet under ingen omstændigheder betragtes som dette personales 

arbejdsgiver. 
 
11. Såfremt en uforudset hændelse, handling eller undladelse direkte eller indirekte er til 

hinder for en fuldstændig eller delvis gennemførelse af kontrakten, registrerer 
kontrahenten det øjeblikkeligt og på eget initiativ og meddeler det til Europa-Parlamentet. 
Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af problemet og en angivelse af, på hvilken 
dato det opstod, samt en beskrivelse af de foranstaltninger, som kontrahenten har truffet 
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for at sikre, at han fuldt ud opfylder sine kontraktlige forpligtelser. I et  sådant tilfælde 
koncentrerer kontrahenten sig om at løse problemet snarere end om at fastslå, hvem der 
er ansvarlig for det. 

 
12. Hvis kontrahenten ikke at opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten i 

overensstemmelse med de deri fastsatte bestemmelser, kan Europa-Parlamentet – uden 
at dette berører dets ret til at ophæve kontrakten – nedsætte betalingen eller kræve 
udbetalte beløb tilbage proportionalt med den manglende opfyldelse. Desuden kan 
Europa-Parlamentet pålægge sanktioner eller skadeserstatning således som omhandlet i 
artikel I.10 i de særlige betingelser og artikel II.19 i de almindelige betingelser.  

 
13. Kontrahenten forpligter sig til at give Europa-Parlamentet de oplysninger, det måtte 

anmode om med henblik på kontraktens gennemførelse. 
 
14. Kontrahenten og dennes personale må ikke repræsentere Europa-Parlamentet og må ikke 

optræde på en måde, der kunne give indtryk heraf. Kontrahenten informerer tredjeparter 
om, at han ikke tilhører Den Europæiske Unions personale.  

 
15. Kontrahenten forpligter sig til ved kontraktens udløb at give Europa-Parlamentet alle de 

dokumenter, som han måtte være i besiddelse af, og som han har fået overdraget til 
gennemførelse af kontrakten. 

 
 
ARTIKEL II.2 – ANSVAR 
 
1. Europa-Parlamentet kan ikke drages til ansvar for skader, som kontrahenten eller dennes 

ansatte påføres under udførelsen af de opgaver, der er omfattet af kontrakten, medmindre 
Europa-Parlamentet har forvoldt skaderne forsætligt eller groft uagtsomt. Europa-
Parlamentet afviser alle klager, der tager sigte på at opnå erstatning eller reparation i 
forbindelse med sådanne skader. 

 
2. Undtagen i tilfælde af force majeure er kontrahenten ansvarlig for såvel personskader som 

tingsskader, som kontrahenten, enhver person, der handler på hans vegne, eller ethvert 
medlem af kontrahentens personale forvolder Europa-Parlamentet eller tredjepart i 
forbindelse med gennemførelsen af kontrakten, også i tilfælde af underentreprise i 
henhold til artikel II.6. Kontrahenten er ligeledes ansvarlig for kvalitetsmangler og 
forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten. Europa-Parlamentet kan 
ikke drages til ansvar for handlinger eller forsømmelser fra kontrahentens side i 
forbindelse med gennemførelsen af kontrakten. 

 
3. Kontrahenten holder Europa-Parlamentet skadesløst og påtager sig at yde erstatning, hvis 

en tredjepart fremsætter erstatningskrav mod Europa-Parlamentet eller anlægger sag 
mod det som følge af skader forårsaget af kontrahenten i forbindelse med gennemførelsen 
af kontrakten. 

 
4. Såfremt en tredjepart anlægger sag mod Europa-Parlamentet i forbindelse med 

gennemførelsen af kontrakten, bistår kontrahenten Europa-Parlamentet. De hermed 
forbundne udgifter for kontrahenten dækkes eventuelt af Europa-Parlamentet. 

 
5. Med forbehold af bestemmelserne om overtagelse og garanti har kontrahenten pligt til at 

erstatte tab og direkte eller indirekte skader, der påføres Europa-Parlamentet på grund af 
manglende, mangelfuld eller forsinket gennemførelse af kontrakten. 
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ARTIKEL II.3 – FAKTURERING 
 
1. Kontrahenten forpligter sig til at udstede en faktura, der er i overensstemmelse med 

kontraktbestemmelserne. 
 
2. Hver enkelt faktura skal uden undtagelse indeholde følgende oplysninger: 

købsordrenummeret. Hvis der ikke findes noget købsordrenummer, skal 
kontraktnummeret og/eller -datoen angives sammen med en beskrivelse af de leverede 
ydelser, beløb i euro1, kontrahentens bankdata med angivelse af IBAN-nummer og BIC-
kode samt momsregistreringsnummer. Fakturaen skal være påført anmærkningen "For 
the official use of the European Parliament". Den endelige modtager kan også angives 
på fakturaen. 

 
3. Fakturaen skal sendes til "European Parliament, Official Mail Unit, Plateau de Kirchberg, 

L-2929 Luxembourg". 
 
4.      E-fakturering 

 
Såfremt det er fastlagt i de særlige betingelser, fremsender kontrahenten fakturaer i 
elektronisk format, hvis betingelserne angående elektronisk signatur i direktiv 
2006/112/EF er opfyldt, dvs. ved hjælp af en kvalificeret elektronisk signatur eller 
gennem elektronisk dataudveksling.  
 
Modtagelse af fakturaer i standardformat (pdf) eller pr. e-mail accepteres ikke. 

 
5. Med forbehold af retten til eventuelle morarenter accepterer kontrahenten eventuelle 

finansielle begrænsninger som følge af ordningen med foreløbige tolvtedele, såfremt 
Den Europæiske Unions almindelige budget ikke er vedtaget ved regnskabsårets 
begyndelse, jf. finansforordningens artikel 16.  

 
 
ARTIKEL II.4 – SKATTER OG AFGIFTER 
 
1. Kontrahenten har det fulde ansvar for overholdelse af gældende skattelovgivning. 

Overholdes bestemmelserne ikke, er de pågældende betalingsanmodninger ugyldige.  
 
2. Kontrahenten anerkender, at Europa-Parlamentet som EU-institution i henhold til artikel 3 

i protokollen nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (EUT C 
326 af 26.10.2012, s. 266) er fritaget for alle skatter og afgifter, herunder moms. 
Medlemsstaternes regeringer yder Europa-Parlamentet denne fritagelse enten ved 
efterfølgende godtgørelse på grundlag af udgiftsbilag eller ved direkte fritagelse. 

 
3. Skal kontrahenten efter gældende afgiftsregler betale moms af betalinger i medfør af 

denne kontrakt, udbetaler Europa-Parlamentet, oven i prisen, jf. artikel I.4 i de særlige 
betingelser, momsbeløbet til kontrahenten og anmoder efterfølgende de kompetente 
nationale myndigheder om momsgodtgørelse. Kontrahenten skal med henblik herpå 
forelægge Europa-Parlamentet en faktura, der er i overensstemmelse de gældende 
momsbestemmelser, med angivelse af hans momsbeskatningssted. Af denne faktura skal 
det klart fremgå, at ydelserne er bestemt til Europa-Parlamentet, og den pris, der skal 

                                              
1  En anden valuta kan anføres, hvis det er fastsat i udbuddet, at tilbuddene skal angives i en anden valuta end 

euro. 
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betales for ydelserne og de hermed forbundne tjenesteydelser uden moms, og 
momsbeløbet skal angives hver for sig på fakturaen. 

 
4. For kontrahenter, der er etableret i Belgien, udgør bestemmelserne i denne kontrakt en 

anmodning om momsfritagelse nr. 450, forudsat at kontrahenten anfører følgende påskrift 
på sin eller sine fakturaer: "Facture exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du 
Code de la TVA (circulaire 1978)" eller en tilsvarende påskrift på nederlandsk eller tysk. 
 
 

ARTIKEL II.5 – TILBAGESØGNING 
 
1. Hvis de samlede udbetalinger overstiger det beløb, der faktisk skyldes i henhold til 

kontrakten, eller hvis tilbagesøgning er berettiget i henhold til kontrakten, tilbagebetaler 
kontrahenten, når han har modtaget en debetnota på det pågældende beløb, dette i euro, 
på den måde og inden for den frist, som Europa-Parlamentet har fastsat. 

 
2. Betales beløbet ikke inden for den frist, der er fastsat i debetnotaen, pålægges det skyldige 

beløb morarenter, der beregnes i medfør af artikel I.4 i de særlige betingelser. Der skal 
betales renter for den periode, der går fra kalenderdagen efter forfaldsdatoen og frem til 
den kalenderdag, hvor det skyldige beløb er betalt fuldt ud. 

 
3. Europa-Parlamentet kan efter at have givet kontrahenten meddelelse herom tilbagesøge 

en fordring, der er sikker, opgjort og forfalden til betaling, ved modregning, i tilfælde hvor 
kontrahenten samtidig over for Den Europæiske Union har en fordring, der er sikker, 
opgjort og forfalden til betaling. Det kan også aktivere garantien, hvis en sådan er stillet.  

 
 

ARTIKEL II.6 – UNDERENTREPRISER 
 
1. Kontrahenten kan ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Europa-Parlamentet indgå 

underleverancekontrakter eller indsætte en tredjemand i stedet for. Antagelse af et bud, 
der indgives inden underskrivelsen af kontrakten, og hvori der nævnes, at der vil blive 
gjort brug af én eller flere underleverandører, betyder, at Europa-Parlamentet stiltiende 
har givet tilladelse til underentreprise.  

 
2. Selv når Europa-Parlamentet har givet tilladelse til underentreprise, er det alene 

kontrahenten, der har det fulde ansvar for den korrekte gennemførelse af kontrakten 
både over for Europa-Parlamentet og over for tredjemand. 

 
3. Kontrakterne med underleverandørerne skal indgås skriftligt. Kontrahenten har pligt til i 

de kontrakter, der indgås med underleverandørerne, at indsætte bestemmelser, der giver 
Europa-Parlamentet de samme rettigheder og garantier over for dem som over  for 
kontrahenten selv. 

 
4. Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at kræve, at kontrahenten tilvejebringer 

oplysninger om underleverandørens overholdelse af udelukkelseskriterierne og om 
underleverandørernes ret- og handleevne samt de lovgivningsmæssige, finansielle, 
økonomiske, tekniske og faglige kapaciteter, herunder opfyldelse af minimumskravene i 
udbudsbetingelserne. Det betyder bl.a. overholdelse af gældende forpligtelser inden for 
miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning i henhold til EU-retten, national lovgivning 
og kollektive aftaler eller i henhold til de internationale miljø-, social- og 
arbejdsmarkedsretlige bestemmelser, der er nævnt i bilag X til direktiv 2014/24/EU.  

  



 

 12/26  

5. Den ordregivende myndighed kan anmode kontrahenten om at udskifte en 
underleverandør, der anses for at være i en situation, der er omhandlet i artikel II.17, stk. 
1, litra d) og e). 

 
6.  Hvis kontrahenten ikke har indhentet den i stk. 1 nævnte tilladelse, eller hvis 

betingelserne deri tilsidesættes, kan den underentreprise, som kontrahenten har 
foretaget, ikke gøres gældende over for eller få følger for Europa-Parlamentet. 

 
 
ARTIKEL II.7 – OVERDRAGELSE 
 
1. Kontrahenten kan ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Europa-Parlamentet 

overdrage alle eller en del af de rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakten. 
 

2. Kontrahenten har pligt til i de kontrakter, der indgås med cessionarerne, at indsætte 
bestemmelser, der giver Europa-Parlamentet de samme rettigheder og garantier over 
for dem som over for kontrahenten selv. 

 
3. Hvis kontrahenten ikke har indhentet den i stk. 1 nævnte tilladelse, eller hvis 

betingelserne deri tilsidesættes, kan den overdragelse, som kontrahenten har foretaget, 
ikke gøres gældende over for eller få følger for Europa-Parlamentet. 

 
 
ARTIKEL II.8 – INTERESSEKONFLIKTER OG MODSTRIDENDE ERHVERVSMÆSSIG 
INTERESSE 
 
1. Kontrahenten træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge enhver situation, 

der vil kunne hindre en upartisk og objektiv gennemførelse af kontrakten. En sådan 
interessekonflikt kan have baggrund i økonomiske interesser, politiske eller nationale 
tilhørsforhold, familiemæssige eller følelsesmæssige tilknytninger eller andre relevante 
forbindelser eller interessefællesskaber. En interessekonflikt kan navnlig opstå, når en 
situation, der er omhandlet i finansforordningens artikel 141, stk. 1, litra c), foreligger. En 
modstridende erhvervsmæssig interesse er en situation, hvor kontrahentens tidligere eller 
igangværende erhvervsmæssige aktiviteter påvirker dennes evne til at gennemføre 
kontrakten til en passende kvalitetsstandard (punkt 20.6 i bilag I til finansforordningen). 
Enhver mistanke om interessekonflikt eller modstridende erhvervsmæssig interesse, der 
måtte opstå under gennemførelsen af kontrakten, skal omgående meddeles Eu ropa-
Parlamentet skriftligt. Hvis en sådan konflikt opstår, skal kontrahenten straks tage de 
nødvendige skridt til at løse den. 

 
2. Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at kontrollere, at disse foranstaltninger er 

hensigtsmæssige, og kan om nødvendigt forlange, at der træffes supplerende 
foranstaltninger inden for en tidsfrist, som det fastsætter. 

 
3. Kontrahenten sikrer sig, at hans personale, bestyrelse og direktion ikke befinder sig i en 

situation, der vil kunne give anledning til interessekonflikter. Kontrahenten udskifter 
øjeblikkeligt og uden kompensation fra Europa-Parlamentets side de medarbejdere, der 
måtte komme i en sådan situation. 

 
4. Kontrahenten erklærer: 
 

 at han ikke har givet og ikke vil give nogen form for tilbud, hvorved der kunne drages 
fordel af kontrakten 
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 at han i forhold til en hvilken som helst anden part ikke har ydet og ikke vil yde, ikke 
har søgt og ikke vil søge, ikke har forsøgt at opnå og ikke vil forsøge at opnå, ikke har 
accepteret og ikke vil acceptere fordele af nogen art, hvad enten de er af økonomisk 
art eller har form af naturalydelser, når der er tale om fordele, der udgør en ulovlig 
praksis eller indebærer bestikkelse, enten direkte eller indirekte, idet de er udtryk for 
en erkendtlighed eller belønning i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten. 

 
5. Kontrahenten underretter skriftligt sit personale, sin bestyrelse, sin direktion samt 

tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af kontrakten, om alle de forpligtelser, 
som følger af nærværende artikel. Han tilsender Europa-Parlamentet en kopi af de 
instrukser og de tilsagn, han har givet i denne forbindelse, hvis der anmodes herom.  

 
 
ARTIKEL II.9 – INTELLEKTUEL EJENDOMSRET  
 
1. Definitioner 
 
"Ophavsmand": enhver fysisk person, der har bidraget til frembringelsen af resultatet 
 
"Allerede eksisterende materiale": materiale, dokument, teknologi eller knowhow, som 
allerede findes, før kontrahenten bruger det til at producere et resultat under gennemførelsen 
af denne kontrakt  
 
"Allerede eksisterende rettigheder": alle industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder til 
allerede eksisterende materiale. De kan bestå i ejendomsret, licens og/eller brugsret tilhørende 
kontrahenten, ophavsmanden, den ordregivende myndighed samt eventuelle tredjeparter   
"Resultat": et tilsigtet resultat af gennemførelsen af denne kontrakt, uanset form eller art, som 
leveres og endeligt eller delvist godkendes af den ordregivende myndighed. Et resultat kan 
defineres nærmere i denne kontrakt som et delresultat. Et resultat kan ud over materialer 
produceret af kontrahenten eller på dennes anmodning også omfatte allerede eksisterende 
materialer.  
 
2. Ejerskabet til resultaterne og eksklusive rettigheder  
 
Unionen erhverver uigenkaldeligt ejendomsret på verdensplan til resultaterne og til alle 
intellektuelle ejendomsrettigheder ifølge denne kontrakt. De således erhvervede 
ejendomsrettigheder omfatter alle rettigheder, såsom ophavsret og anden intellektuel eller 
industriel ejendomsret til alle resultater og alle teknologiske løsninger og oplysninger, der 
skabes eller produceres af kontrahenten eller dennes underentreprenør under 
gennemførelsen af kontrakten. Den ordregivende myndighed kan udnytte og bruge de 
erhvervede rettigheder som fastsat i denne kontrakt. Unionen erhverver alle rettighederne fra 
det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed godkender de resultater, kontrahenten 
leverer. Levering og godkendelse anses for at udgøre en reel overdragelse af rettigheder fra 
kontrahenten til Unionen. 
 
Betalingen af prisen omfatter alle gebyrer, der skal betales til kontrahenten for erhvervelse af 
ejendomsretten i Unionen, herunder for alle former for udnyttelse og brug af resultaterne. 
 
3. Licens til rettigheder vedrørende allerede eksisterende materialer 
 
Unionen erhverver ikke ejendomsretten til allerede eksisterende rettigheder i henhold til denne 
kontrakt. 
 
Kontrahenten giver Unionen licens til allerede eksisterende rettigheder royaltyfrit, 
ikkeeksklusivt og uigenkaldeligt, og denne kan bruge de allerede eksisterende rettigheder til 
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alle de anvendelsesmåder, som er angivet i denne kontrakt. Unionen får licens til alle allerede 
eksisterende rettigheder fra det tidspunkt, hvor resultaterne leveres og godkendes af den 
ordregivende myndighed.  
 
Unionens licens til allerede eksisterende rettigheder i henhold til denne kontrakt dækker alle 
områder i verden og er gyldig i den periode, hvor beskyttelsen af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder er gældende. 
 
Betalingen af prisen i kontrakten anses også for at omfatte alle gebyrer, der skal betales til 
kontrahenten i forbindelse med udstedelse af licenser og/eller overdragelse af allerede 
eksisterende rettigheder til Unionen, herunder alle former for anvendelse og udnyttelse af 
resultaterne, jf. de særlige betingelser, hvis det er relevant. 
 
Hvis gennemførelsen af kontrakten kræver, at kontrahenten bruger allerede eksisterende 
materialer, der tilhører den ordregivende myndighed, kan den ordregivende myndighed 
anmode om, at kontrahenten underskriver en passende licensaftale. Kontrahentens brug i den 
forbindelse vil ikke medføre nogen overdragelse af rettigheder til kontrahenten og er 
begrænset til denne kontrakt. 
 
4. Eksklusive rettigheder:  
 
Unionen erhverver følgende eksklusive rettigheder:  
 
(a) gengivelse: ret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent, 

hel eller delvis gengivelse af resultaterne ved alle midler (mekanisk, digitalt eller andet) og 
i en hvilken som helst form  

(b) formidling til offentligheden: eneret til at tillade eller forbyde afbildning, forevisning eller 
kommunikation til offentligheden ved trådbundne eller trådløse midler, bl.a. ved at gøre 
resultaterne tilgængelige for offentligheden på en sådan måde, at offentligheden får 
adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt. Denne ret omfatter også 
kommunikation og viderespredning pr. kabel 

(c) distribution: eneret til at tillade eller forbyde enhver form for distribution af resultater eller 
kopier af resultaterne til offentligheden ved salg eller på anden vis 

(d) udleje: eneret til at tillade eller forbyde udlejning eller udlån af resultaterne eller af kopier 
af resultaterne 

(e) tilpasning: eneret til at tillade eller forbyde enhver ændring af resultaterne  
(f) oversættelse: eneret til at tillade eller forbyde enhver oversættelse, tilpasning, 

omarbejdelse eller skabelse af afledte værker baseret på resultaterne og enhver anden 
forandring af resultaterne, eventuelt med forbehold for ophavsretsindehavernes ideelle 
rettigheder 

(g) når resultaterne er eller omfatter en database: eneret til at tillade eller forbyde udtræk af 
hele eller en betydelig del af indholdet af databasen til et andet medium ved alle midler og 
i enhver form og eneret til at tillade eller forbyde genanvendelse af hele eller en betydelig 
del af indholdet af databasen ved spredning af eksemplarer, udlejning, online-
transmission eller på anden måde 

(h) når resultaterne er eller omfatter en patenterbar genstand: ret til at registrere dem som et 
patent og yderligere udnytte patentet i videst muligt omfang 

(i) når resultaterne er eller omfatter logoer eller genstande, der kan registreres som et 
varemærke: ret til at registrere logo eller genstand som et varemærke og yderligere 
udnytte og bruge det 

(j) når resultaterne er eller omfatter knowhow: ret til at bruge denne knowhow, som det er 
nødvendigt for at bruge resultaterne i fuldt omfang, jf. denne kontrakt, og ret til at stille den 
til rådighed for kontrahenter eller underleverandører, som handler på vegne af den 
ordregivende myndighed, forudsat at de om nødvendigt underskriver tilstrækkelige tilsagn 
om fortrolighed 
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(k) når resultaterne er dokumenter: 
i)  ret til at tillade videreanvendelse af dokumenterne; "videreanvendelse": fysiske eller 

juridiske personers brug af dokumenter til andre kommercielle eller ikke-kommercielle 
formål end det oprindelige formål, som dokumenterne blev udarbejdet til 

ii) ret til at lagre og arkivere resultaterne i overensstemmelse med 
dokumentforvaltningsreglerne, der gælder for den ordregivende myndighed, herunder 
digitalisering eller konvertering af formatet til bevarelses- eller nye anvendelsesformål  

(l) når resultaterne er eller inkorporerer software, vedrører kildekode, genstandskode og, 
hvor det er relevant, dokumentation, forarbejder og manualer, ud over de øvrige 
rettigheder nævnt i denne artikel: 
(i) slutbrugerrettigheder til alle former for anvendelse, der følger af denne kontrakt og 

parternes hensigt, hvad enten det er af Unionen eller af underleverandører, der 
handler på vegne af Unionen 

(ii) ret til at dekompilere eller udpakke softwaren 
(m) ret til at udstede licenser eller underlicenser, når der er tale om licens til allerede 

eksisterende rettigheder, til tredjemand til eksklusive rettigheder eller anvendelsesmåder, 
som er angivet i denne kontrakt  

(n) i det omfang kontrahenten kan påberåbe sig ideelle rettigheder, ret for den ordregivende 
myndighed, medmindre andet er fastsat i denne kontrakt, til at offentliggøre resultaterne 
med eller uden oplysning om ophavsmandens/-mændenes navn(e) og ret til at beslutte, 
om og hvornår resultaterne kan offentliggøres. 

 
Kontrahenten garanterer, at eksklusive rettigheder og anvendelsesmåder kan udøves af 
Unionen vedrørende alle dele af resultaterne, hvad enten de er skabt af kontrahenten eller 
består af allerede eksisterende materialer. 
 
Når allerede eksisterende materialer indsættes i resultaterne, kan den ordregivende 
myndighed acceptere rimelige begrænsninger med indvirkning på ovenstående liste, forudsat 
at de nævnte materialer let kan identificeres og adskilles fra resten, at de ikke svarer til 
væsentlige elementer af resultaterne, og at der findes tilfredsstillende erstatningsløsninger, 
såfremt der skulle opstå behov herfor, uden yderligere omkostninger for den ordregivende 
myndighed. I så fald skal kontrahenten tydeligt informere den ordregivende myndighed, før der 
foretages et sådant valg, og den ordregivende myndighed har ret til at afvise det. 
 
5. Afdækning af allerede eksisterende rettigheder  
 
Ved levering af resultaterne skal kontrahenten garantere, at resultaterne og de allerede 
eksisterende materialer, som er inkorporeret i resultaterne, ved enhver brug, som den 
ordregivende myndighed måtte påtænke inden for de i denne kontrakt fastsatte grænser, er fri 
for krav fra ophavsmænd eller tredjeparter, og at alle de nødvendige allerede eksisterende 
rettigheder eller licenserne hertil er opnået.  
 
Med henblik herpå skal kontrahenten udarbejde en liste over alle allerede eksisterende 
rettigheder til resultaterne af denne kontrakt eller dele heraf, herunder angivelse af 
rettighedsindehaverne. Hvis der ikke er nogen allerede eksisterende rettigheder til 
resultaterne, skal kontrahenten fremlægge en erklæring herom. Kontrahenten skal fremlægge 
denne liste eller erklæring for den ordregivende myndighed senest sammen med fakturaen for 
betaling af saldoen.  
 
6. Dokumentation for tillæggelse af allerede eksisterende rettigheder  
 
På den ordregivende myndigheds anmodning skal kontrahenten fremlægge bevis for, at denne 
ejer alle de anførte allerede eksisterende rettigheder eller har retten til at bruge dem med 
undtagelse af de rettigheder, som ejes af Unionen, eller som Unionen har fået licens til. Den 
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ordregivende myndighed kan anmode om denne dokumentation, også efter udløbet af denne 
kontrakt. 
 
Dokumentationen kan f.eks. vedrøre rettigheder til: dele af andre dokumenter, billeder, grafer, 
lyd, musik, tabeller, data, software, tekniske opfindelser, knowhow, IT-udviklingsredskaber, 
rutiner, underprogrammer eller andre programmer ("baggrundsteknologi"), koncepter, design, 
installationer eller kunstgenstande, data, kilde- eller baggrundsmateriale eller alle andre dele 
af ekstern oprindelse. 
 
Dokumentationen skal i givet fald omfatte:  
 

(a) navn på softwareprodukt og versionsnummer  
(b) fuldstændige identitetsoplysninger om værket og dets forfatter, komponist, udvikler, 

ophavsmand, oversætter, registreringsansvarlige person, grafiske designer, udgiver, 
redaktør, fotograf og producer  

(c) kopi af licensen til brug af produktet eller af aftalen, hvor de relevante rettigheder 
overdrages til kontrahenten, eller en henvisning til denne licens  

(d) kopi af aftalen eller en udskrift af ansættelseskontrakten, hvor de relevante rettigheder 
overdrages til kontrahenten, når dele af resultaterne er skabt af dennes ansatte  

(e) eventuel meddelelse om ansvarsfraskrivelse. 
 

Fremlæggelse af dokumentation fritager ikke kontrahenten for ansvar, hvis det konstateres, at 
han ikke har de nødvendige rettigheder, uanset hvornår dette forhold konstateres og af hvem.  
 
Kontrahenten garanterer desuden, at han er indehaver af de relevante rettigheder eller 
beføjelser til at gennemføre overdragelsen eller har betalt eller sikret sig, at alle gebyrer er 
betalt, inkl. gebyrer til rettighedshaverorganisationer, vedrørende de endelige  resultater. 
 
7. Citering af arbejder i resultatet 
 
I resultaterne gør kontrahenten klart opmærksom på samtlige tilfælde, hvor han har citeret fra 
eksisterende værker. Den fuldstændige reference skal, alt efter hvad der er relevant, indeholde 
følgende: forfatterens navn, værkets titel, offentliggørelsesdato og -sted, frembringelsesdato, 
internetadressen for offentliggørelsen, antal, omfang og andre oplysninger, som gør det let at 
identificere oprindelsen.  
 
8. Ophavsmænds ideelle rettigheder 
 
Ved at levere resultaterne garanterer kontrahenten, at ophavsmændene ikke vil gøre 
indsigelse mod følgende på grundlag af deres ideelle ophavsretlige rettigheder:  
 

a) at deres navn bliver nævnt eller ikke bliver nævnt, når resultaterne fremlægges for 
offentligheden  

b) at resultaterne videregives eller ikke videregives, efter at de er blevet leveret i deres 
endelige version til den ordregivende myndighed  

c) at resultaterne tilpasses, forudsat at dette sker på en måde, der ikke skader 
ophavsmandens ry eller omdømme  

 
Såfremt der kan eksistere ideelle rettigheder til dele af de ophavsretligt beskyttede resultater, 
skal kontrahenten opnå ophavsmændenes samtykke til at overdrage eller give afkald på de 
relevante ideelle rettigheder i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser og være 
klar til at fremlægge dokumentation på anmodning.  
 
9. Billedrettigheder og lydoptagelser  
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Hvis fysiske personer optræder i et resultat, eller deres stemme eller andre private elementer 
er registreret på en genkendelig måde, skal kontrahenten indhente en erklæring fra disse 
personer (eller i tilfælde af mindreårige fra personer, der udøver forældremyndighed), hvor de 
giver deres tilladelse til den beskrevne anvendelse af deres billede, stemme eller private 
element, og på anmodning forelægge den ordregivende myndighed en kopi af tilladelsen. 
Kontrahenten skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at opnå dette samtykke i 
overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.  
 
10. Meddelelse om ophavsret til allerede eksisterende rettigheder 
 
Når kontrahenten er indehaver af allerede eksisterende rettigheder til resultaterne, indsættes 
der en henvisning om dette, når resultatet anvendes som beskrevet i artikel I.15, stk. 1, med 
følgende ansvarsfraskrivelse: "© — år— Den Europæiske Union. Alle rettigheder forbeholdes. 
Visse dele er givet i licens til EU på visse betingelser" eller med enhver anden tilsva rende 
ansvarsfraskrivelse, som den ordregivende myndighed finder mest egnet, eller som parterne 
kan aftale i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder ikke, når det bl.a. af praktiske grunde ville være 
umuligt at indsætte en sådan henvisning. 
 
11. Synligheden af EU-finansieringen og ansvarsfraskrivelse 
 
Ved anvendelse af resultaterne erklærer kontrahenten, at de er frembragt inden for rammerne 
af en kontrakt med Unionen, og at de fremførte holdninger udelukkende er kontrahentens og 
ikke er udtryk for den ordregivende myndigheds officielle holdning. Den ordregivende 
myndighed kan give afkald på denne forpligtelse skriftligt eller anføre ansvarsfraskrivelsens 
tekst.  
 
 
ARTIKEL II.10 – TAVSHEDSPLIGT OG DISKRETION 
 
1. Medmindre der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra Europa-Parlamentet, har 

kontrahenten tavshedspligt over for enhver uvedkommende med hensyn til 
kendsgerninger, oplysninger, viden, dokumenter eller andre forhold, som Europa-
Parlamentet har meddelt ham er fortrolige. Kontrahenten er fortsat bundet af 
tavshedspligten efter fuldførelsen af opgaverne. Tavshedspligten består for alle disse 
forhold, indtil de er blevet offentliggjort på normal måde.  

 
2. Kontrahenten pålægger repræsentanter, ansatte, samarbejdspartnere og eventuelle 

underentreprenører og cessionarer tavshedspligt.  
 
3. Kontrahenten forpligter sig på sine egne og sit personales vegne til ikke at videregive og 

kun i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten at udnytte oplysninger, viden,  
dokumenter eller andet, som han måtte have fået meddelelse om eller være blevet 
bekendt med i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten, samt resultaterne af sine 
ydelser uden forudgående skriftlig tilladelse fra Europa-Parlamentet. Disse forpligtelser 
består efter gennemførelsen af denne kontrakt. 

 
4. Nærværende artikel indskrænker ikke kontrahentens eventuelle forpligtelser som følge af 

gældende bestemmelser eller bestemmelser pålagt af retsinstanser eller kompetente 
myndigheder. 

 
ARTIKEL II.11 – DATABESKYTTELSE 
 
1. Enhver form for behandling af personoplysninger i Europa-Parlamentet er underlagt 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 
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Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39). 

 
Kontrahentens behandling af personoplysninger på vegne af Europa-Parlamentet er 
også underlagt forordning (EU) 2018/1725, og kontrahenten skal opfylde alle sine deraf 
følgende forpligtelser. Kontrahenten og dennes underleverandører, der udfører 
behandlingsaktiviteter på vegne af Europa-Parlamentet, er "databehandlere" som 
omhandlet i artikel 3, nr. 12), i den pågældende forordning. 

 
Enhver anden form for behandling af personoplysninger fra kontrahentens side i 
forbindelse med denne kontrakt er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forb indelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 1). Uden at dette berører de andre tilfælde fastsat i nævnte forordning, 
er behandling af personoplysninger i forbindelse med denne kontrakt kun tilladt, hvis det 
er nødvendigt for udførelsen af kontrakten.  

 
2. De følgende stykker finder anvendelse på kontrahentens behandling af 

personoplysninger på vegne af Europa-Parlamentet, i det omfang der skal ske en sådan 
behandling i henhold til denne kontrakt. 

 
3. De servere og andet databehandlingsudstyr, der anvendes til udførelsen af denne 

kontrakt, skal være placeret i, og kun tilgængeligt fra, det geografiske 
anvendelsesområde for forordning (EU) 2018/1725 eller i et tredjeland, hvorom 
Kommissionen i overensstemmelse med artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 har 
besluttet, at det på hele sit område eller en del af det eller inden for en eller flere 
specifikke sektorer har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Hvis der ikke er truffet en 
sådan beslutning, er det kun muligt at placere servere eller andet databehandlingsudstyr 
i et tredjeland på de betingelser, der er fastsat i artikel 48 og 50 i forordning (EU) 
2018/1725.  

 
4. Kontrahenten må kun handle efter dokumenterede instrukser fra den dataansvarlige, 

som er angivet i artikel I.13, stk. 1, herunder for så vidt angår overførsel af 
personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, medmindre det 
kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som 
databehandleren er underlagt. I så fald underretter databehandleren den dataansvarlige 
om dette retlige krav inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en 
sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. 

 
Kontrahenten anmelder relevante brud på persondatasikkerheden til den dataansvarlige 
uden unødig forsinkelse og senest 48 timer efter, at kontrahenten blev bekendt med 
bruddet I så fald oplyser kontrahenten den dataansvarlige som minimum om følgende:  
 
a) karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, 
kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne af og det 
omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger 
 
b) de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden 
 
c) foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på 
persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse 
dets mulige skadevirkninger. 
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Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter 
vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller 
databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. 

 
5. Kontrahenten sikrer, at alle kontrakter, som kontrahenten indgår med sine 

underleverandører med henblik på udførelse af behandlingsaktiviteter på vegne af 
Europa-Parlamentet, fastsætter de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der 
er fastsat i denne kontrakt. Kontrahenten fremsender en kopi af disse kontrakter til 
Europa-Parlamentet. 

 
6. Kontrahenten skal:  
 
a) sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet 

sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt og give dem 
adgang til personoplysningerne i det omfang, det er strengt nødvendigt for 
gennemførelsen, forvaltningen og overvågningen af denne kontrakt  

 
b) under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt bistå den dataansvarlige 

ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af 
den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de 
registreredes rettigheder 

 
c) bistå den dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af EU-

retten, navnlig artikel 14-25 og artikel 33-41 i forordning (EU) 2018/1725, under 
hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for 
kontrahenten  

 
d) efter den dataansvarliges valg slette eller tilbagelevere alle personoplysninger i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til den dataansvarlige, efter at 
tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og slette eksisterende kopier, medmindre 
EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af 
personoplysningerne  

 
e) stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i denne 

artikel, til rådighed for den dataansvarlige, navnlig med hensyn til de foranstaltninger, der 
er truffet, og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der 
foretages af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, den dataansvarlige 
eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige. 

 
7. Kontrahenten skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger 

for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici, herunder bl.a. alt efter hvad 
der er relevant: 

 
a) pseudonymisering og kryptering af personoplysninger  
 
b) evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af 
behandlingssystemer og -tjenester  
 
c) evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i 

tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse  
 
d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de 

tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed 
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e) foranstaltninger, der er truffet for at beskytte personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er fremsendt, opbevaret eller på anden måde behandlet.  

 
8. Kontrahenten tager skridt til at sikre, at enhver fysisk person, der udfører arbejde for 

kontrahenten, og som får adgang til personoplysninger, kun behandler disse  efter 
instruks fra den dataansvarlige, medmindre behandling kræves i henhold til EU-retten.  

 
9. Kontrahenten underretter omgående den dataansvarlige om nationale offentlige 

myndigheders, herunder tredjelandsmyndigheders, retligt bindende anmodninger om 
videregivelse af personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige.  

 
10 Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at kontrollere kontrahentens overholdelse af 

sine forpligtelser og kontrahentens gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i 
denne artikel. 

 
ARTIKEL II.12 – FORBUD MOD ANVENDELSE AF BILLEDER FRA EUROPA-
PARLAMENTET 
 
1. Kontrahenten kan ikke i reklame- eller forretningsøjemed bruge billeder taget uden for eller 

i Europa-Parlamentets bygninger uden forudgående skriftlig tilladelse fra Europa-
Parlamentet. 

 
2. Europa-Parlamentet kan knytte særlige betingelser til den i stk. 1 nævnte tilladelse og kan 

begrænse den til en bestemt periode. 
 
 
ARTIKEL II.13 – ANVENDELSE, VIDEREGIVELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF 

OPLYSNINGER 
 
1. Kontrahenten bemyndiger Europa-Parlamentet til, uanset formål, fremgangsmåde og 

anvendt medium, at behandle, anvende, videregive og offentliggøre oplysninger, der er 
indeholdt i eller som angår kontrakten, herunder navnlig kontrahentens identitet, 
kontraktens genstand og varighed, det udbetalte beløb og rapporterne. Hvis der er tale 
om personoplysninger, finder bestemmelserne herom i de særlige betingelser 
anvendelse. 

 
2. Kontrahentens videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger vedrørende kontrakten 

kræver en skriftlig forhåndstilladelse fra Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet kan i 
forbindelse med denne tilladelse pålægge kontrahenten at angive, hvilket beløb Den 
Europæiske Union har betalt, eller kan knytte andre betingelser til tilladelsen. Under alle 
omstændigheder skal det af de offentliggjorte eller videregivne oplysninger klart fremgå, 
at de synspunkter, der gives udtryk for, alene er kontrahentens og ikke er udtryk for 
Europa-Parlamentets officielle holdning.  

 
3. Oplysninger, som kontrahenten har indhentet i kontraktens løbetid, må ikke anvendes til 

andre formål end gennemførelse af kontrakten, medmindre Europa-Parlamentet på 
forhånd har givet særlig skriftlig tilladelse hertil. 
 

4. Alle oplysninger og dokumenter, der i forbindelse med udførelsen af denne kontrakt 
meddeles kontrahenten eller underleverandørerne, og eventuelle resultater af denne 
udførelse, betragtes som omfattet af protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions 
privilegier og immuniteter for så vidt angår arkivernes ukrænkelighed. Dette gælder også 
for alle oplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige, og for de servere og 
andet databehandlingsudstyr, som er omhandlet i artikel II.11, stk. 3.  



 

 21/26  

 
Hvis de nationale myndigheder eller en anden tredjepart anmoder om adgang til sådanne  
oplysninger, dokumenter, resultater, data, servere eller sådant udstyr, skal kontrahenten 
eller underleverandørerne nægte en sådan adgang, henvise den anmodende part til 
Europa-Parlamentet og underrette Parlamentet om denne anmodning. 

 
 
ARTIKEL II.14 – UDSTYR ELLER TJENESTER, DER TILHØRER EUROPA-
PARLAMENTET OG STILLES TIL RÅDIGHED 
 
1. Telefon-, computer- og kontorudstyr og/eller andre tjenester, som stilles til rådighed for 

kontrahenten og dennes personale, som defineret i udbudsbetingelserne, må kun bruges 
i rent fagligt øjemed.   

 
2. Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at kontrollere kontrahentens eller dennes 

personales brug af sådant udstyr og/eller sådanne tjenester til enhver tid, i 
overensstemmelse med reglerne om bl.a. beskyttelse af privatlivets f red og 
forretningshemmeligheder. Kontrahenten har pligt til at underrette sit personale skriftligt 
om denne ret for Europa-Parlamentet. 

 
3. Hvis sådant udstyr og/eller sådanne tjenester bruges i ikke-fagligt øjemed eller på anden 

måde misbruges, vil der blive sendt en advarsel til kontrahenten. Hvis problemet ikke bliver 
løst, vil kontrahenten få frataget udstyret og/eller adgangen til tjenesterne. Hvis der er tale 
om problemer, som Europa-Parlamentet betragter som alvorlige, kan det fratage 
kontrahenten udstyret og/eller adgangen til tjenesterne uden forudgående advarsel.  

 
4. Kontrahentens ansvar for skader forårsaget af den i foregående stykke omhandlede brug 

er omfattet af artikel I.10 og II.2. Europa-Parlamentet vil bl.a. kunne anvende de nærmere 
regler i artikel I.10, stk. 1, for at sikre en passende dækning af sit tab.  

 
 
ARTIKEL II.15 – OPBEVARING HOS KONTRAHENTEN AF MATERIALER, DELE, 
APPARATER, TEGNINGER, VAREPRØVER, VARETYPER, MØNSTRE, SKABELONER, 
FORME OG SOFTWARE, DER TILHØRER EUROPA-PARLAMENTET 
 
1. Kontrahenten er ansvarlig i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af materialer, dele, 

apparater, tegninger, vareprøver, varer, mønstre, skabeloner, forme og software, som 
tilhører Europa-Parlamentet, og som han ligger inde med med henblik på kontraktens 
gennemførelse, hvad enten han har fået dem udleveret af Europa-Parlamentet til dette 
formål eller har købt dem for Europa-Parlamentets regning.  

 
2. Erstatning for bortkomst eller beskadigelse som omhandlet i stk. 1 kan efter Europa-

Parlamentets valg og efter forhandling med kontrahenten enten ske ved ombytning eller 
istandsættelse eller ved betaling af et beløb svarende til genanskaffelsesprisen på 
tidspunktet for bortkomsten eller beskadigelsen, eventuelt med tillæg af nationale skatter 
og afgifter. 

 
3. Når der kan foretages afskrivninger på de i stk. 1 nævnte genstande, tages der kun hensyn 

til deres aktuelle værdi. 
 
 
ARTIKEL II.16 – FORCE MAJEURE 
 
1. Ved force majeure forstås enhver uforudseelig og exceptionel situation eller begivenhed, 

som parterne ikke har nogen kontrol over, som forhindrer en af parterne i at opfylde en 
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eller flere af sine forpligtelser i henhold til kontrakten, som ikke skyldes fejl eller 
forsømmelighed fra en af parternes side, og som ikke kunne afhjælpes, selv om der var 
udvist den fornødne omhu. Fejl ved udstyr, materiel eller materialer eller forsinket levering 
heraf, arbejdskonflikter, strejker, manglende opfyldelse fra en underleverandørs side eller 
økonomiske vanskeligheder kan ikke påberåbes som force majeure, medmindre de er en 
direkte følge af et anerkendt tilfælde af force majeure. 

 
2. Hvis en af parterne rammes af force majeure, underretter han øjeblikkeligt den anden part 

herom ved rekommanderet brev med modtagelsesbevis eller lignende og redegør heri for 
situationens art, sandsynlige varighed og forventede konsekvenser. 

 
3. Ingen af parterne anses for at have begået kontraktbrud, hvis den manglende opfyldelse 

af de kontraktlige forpligtelser skyldes force majeure. Hvis kontrahenten i tilfælde af force 
majeure ikke er i stand til at udføre de opgaver, der er overdraget ham, har han hverken 
ret til betaling eller godtgørelse. Hvis der sker en delvis udførelse af opgaverne, betales 
han et forholdsmæssigt beløb. Disse bestemmelser berører ikke kontrahentens ret til at få 
godtgjort sine udgifter til rejser, ophold og transport af materiel i forbindelse med 
gennemførelsen af kontrakten.   

 
4. Parterne tager de nødvendige skridt til at begrænse skaden mest muligt. 
 
 
ARTIKEL II.17 – OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN FRA EUROPA-PARLAMENTETS SIDE 
 
1. Europa-Parlamentet kan ved rekommanderet brev med modtagelsesbevis uden videre, 

uden retlig mellemkomst og uden at betale erstatning til kontrahenten helt eller delvis 
ophæve kontrakten i følgende tilfælde: 

 
a) hvis kontrahenten eller en anden person, der hæfter ubegrænset for kontrahentens 

gæld, befinder sig i en af de situationer, som er omhandlet artikel 136, stk. 1, litra a) 
eller b), i finansforordningen 

 
b) hvis kontrahenten eller en anden person som omhandlet i artikel 136, stk. 4, litra a) 

og c), i finansforordningen befinder sig i en af de situationer, som er omhandlet i 
artikel 136, stk. 1, litra c)-h), eller artikel 136, stk. 2, i finansforordningen 

 
c) hvis kontrahenten ikke overholder gældende forpligtelser inden for miljø-, social- og 

arbejdsmarkedslovgivning i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive 
aftaler eller i henhold til de internationale miljø-, social- og arbejdsmarkedsretlige 
bestemmelser, der er nævnt i bilag X til direktiv 2014/24/EU  

 
d) hvis kontrahenten er i en situation, der kunne udgøre en interessekonflikt eller en 

modstridende erhvervsmæssig interesse, der er omhandlet i artikel II.8  
 
e) hvis kontrahenten har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af 

de oplysninger, som er påkrævet som betingelse for at deltage i proceduren, eller 
har undladt at afgive disse oplysninger 

 
f) hvis der sker ændringer i kontrahentens retlige, finansielle, tekniske eller 

organisatoriske forhold, der efter Europa-Parlamentets opfattelse kunne få 
betydelige konsekvenser for gennemførelsen af kontrakten 

 
g) hvis kontrahenten på grund af egne forhold ikke kan opnå en tilladelse eller 

godkendelse, som er nødvendig for gennemførelsen af kontrakten 
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h) hvis der er sendt et påkrav til kontrahenten med angivelse af arten af misligholdelsen 
af de kontraktlige forpligtelser, hvor Europa-Parlamentet har fastslået, at 
gennemførelsen ikke er i overensstemmelse med de kontraktmæssige 
bestemmelser, udbudsbetingelserne og alle bilagene hertil, eller kontrahentens bud, 
pr. rekommanderet brev med modtagelsesbevis, som efter 15 kalenderdage er helt 
eller delvis ubesvaret 

 
i) hvis kontrahenten er pålagt en sanktion, jf. finansforordningens artikel 138, stk. 1 
 
j) hvis det, efter at kontrakten er tildelt, viser sig, at udbudsproceduren eller 

kontraktens gennemførelse har været behæftet med væsentlige fejl, 
uregelmæssigheder, korruption eller svig. Hvis disse forhold kan tilregnes 
kontrahenten, kan Europa-Parlamentet endvidere nægte udbetaling, tilbagesøge 
allerede udbetalte beløb eller ophæve alle aftaler, der er indgået med den 
pågældende kontrahent, i et omfang, der er proportionalt med alvoren af de 
pågældende fejl, uregelmæssigheder, korruption eller svigagtige forhold 

 
k) hvis Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union medfører 

vidtgående ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for kontrakten 
mellem parterne, således at en videreførelse af kontrakten ikke længere med 
rimelighed kan forventes af Europa-Parlamentet eller vil være i strid med dets retlige 
forpligtelser. 

 
2. I tilfælde af force majeure – anmeldt i overensstemmelse med artikel II.16 – kan hver af 

kontraktparterne ophæve kontrakten, hvis gennemførelsen ikke kan sikres i en periode 
svarende til mindst en femtedel af den periode, der er fastsat i de særlige betingelser.  

 
3. Forud for enhver ophævelse i henhold til stk. 1, litra i), skal kontrahenten have mulighed 

for at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist på højst 15 kalenderdage at regne 
fra datoen for fremsendelsen af påkravet pr. rekommanderet brev med modtagelsesbevis. 

 
4. Ophævelsen får virkning fra den dato, hvor kontrahenten modtager et rekommanderet 

brev med modtagelsesbevis om ophævelse af kontrakten, eller fra en hvilken som helst 
anden dato, der er anført i ophævelsesskrivelsen. 

 
5. Følger af ophævelsen: 
 

a) Hvis Europa-Parlamentet ophæver kontrakten i overensstemmelse med denne artikel, 
afstår kontrahenten fra at kræve erstatning for direkte eller indirekte tab, herunder for 
tab af forventet fortjeneste som følge af manglende gennemførelse af ydelserne, 
medmindre andet følger af andre bestemmelser i kontrakten. Når kontrahenten har 
modtaget brevet om ophævelse af kontrakten, træffer han alle nødvendige 
foranstaltninger for at minimere omkostningerne, forebygge skade og annullere eller 
reducere sine forpligtelser. Kontrahenten udarbejder de i de særlige betingelser 
krævede dokumenter for de opgaver, kontrahenten har udført f rem til den dato, hvor 
opsigelsen får virkning, og forelægger dem senest 60 kalenderdage efter denne dato.  
 

b) Europa-Parlamentet kan kræve erstatning for ethvert tab, direkte eller indirekte skader 
og/eller øvrige skader og tilbagesøge ethvert beløb, der er udbetalt til kontrahenten 
som led i kontrakten. 
 

c) Efter kontraktens ophævelse kan Europa-Parlamentet gennemføre kontrakten ved 
substitution, idet det kan indgå aftale med enhver anden kontrahent om at gennemføre 
ydelserne. Europa-Parlamentet har ret til at gennemføre kontrakten ved substitution 
efter skriftlig meddelelse til kontrahenten, selv om det ikke ophæver kontrakten for at 
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sikre en korrekt gennemførelse af ydelserne i henhold til kontrakten. I dette tilfælde har 
Europa-Parlamentet ret til hos kontrahenten at få dækket alle yderligere omkostninger 
i forbindelse med afslutningen af de pågældende ydelser, uden at dette berører de 
øvrige rettigheder og garantier, som Europa-Parlamentet måtte have i henhold til 
kontrakten. 
 

d) Efter kontraktens ophævelse kan Europa-Parlamentet pålægge kontrahenten 
administrative eller finansielle sanktioner på de betingelser, der er fastsat i artikel 
136-141 i finansforordningen. 

 
 
ARTIKEL II.18 – INDSIGELSER, SYNS- OG SKØNSFORRETNINGER 
 
1. I tilfælde af uoverensstemmelser, der gør det nødvendigt at foretage undersøgelser af 

materiel eller teknisk art, kan den initiativtagende part lade foretage en syns- og 
skønsforretning forud for ethvert retsligt skridt. Med henblik herpå skal den 
initiativtagende part give den anden part skriftlig meddelelse om, hvori 
uoverensstemmelsen består, og foreslå ham navnet på en syns- og skønsmand. 

 
2. Den anden part skal inden 15 kalenderdage meddele, om den foreslåede syns- og 

skønsmand kan godkendes, og, hvis godkendelse nægtes, fremsætte et modforslag, 
som skal besvares senest 15 kalenderdage efter dets meddelelse. Denne 
korrespondance sker ved rekommanderet brev med modtagelsesbevis. 

 
3. Hvis det ikke lykkes parterne at nå til enighed, forelægger den initiativtagende part tvisten 

for den kompetente domstol i henhold til artikel I.12 og anmoder om nødvendigt 
domstolen om at udpege en syns- og skønsmand. 

 
 
ARTIKEL II.19 – ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE SANKTIONER 
 
1. Europa-Parlamentet kan pålægge kontrahenten administrative eller økonomiske 

sanktioner i følgende tilfælde: 
 
a) hvis en kontrahent befinder sig i en udelukkelsessituation, der er omhandlet i artikel 

136 i finansforordningen  
b) hvis en kontrahent har afgivet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, 

som Europa-Parlamentet har krævet som betingelse for deltagelse i den pågældende 
procedure, eller ikke har afgivet de krævede oplysninger. 

 
Europa-Parlamentet eller det udvalg, der er nedsat ved artikel 143 i finansforordningen, 
skal dog under alle omstændigheder først give kontrahenten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger. 
 

2. De administrative og finansielle sanktioner skal stå i et rimeligt forhold til kontraktens værdi 
og grovheden af de begåede fejl og kan bestå i: 

 
a) udelukkelse af kontrahenten fra kontrakter og tilskud, der finansieres over Den 

Europæiske Unions budget, og/eller 
b) økonomiske sanktioner over for kontrahenten, der højst kan svare til 10 % af værdien 

af den pågældende kontrakt, og/eller 
c)  offentliggørelse af navnet på kontrahenten, udelukkelsessituationen og varigheden af 

udelukkelsen i henhold til artikel 140, stk. 1, i finansforordningen. 
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ARTIKEL II.20 – KONTROL OG REVISION 
 
1. I henhold til finansforordningens artikel 257 har Den Europæiske Revisionsret beføjelse til 

at kontrollere bilag hos fysiske og juridiske personer, der modtager betalinger fra Den 
Europæiske Unions budget, fra tidspunktet for kontraktens underskrivelse og indtil fem år 
efter betaling af saldoen. 

 
2. Europa-Parlamentet eller et eksternt organ, som det udpeger hertil, eller Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse, når det gælder behandling af personoplysninger, har 
samme ret som Revisionsretten til – fra tidspunktet for kontraktens underskrivelse og indtil 
fem år efter betaling af saldoen – at foretage kontrol og revision med det formål at 
kontrollere, at kontrahenten har overholdt sine forpligtelser i henhold til kontrakten.  

 
3.  Desuden kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig – fra tidspunktet for 

kontraktens underskrivelse og indtil fem år efter betaling af saldoen – foretage kontrol på 
stedet og aflægge kontrolbesøg i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet 
med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2) og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 
om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for  Bekæmpelse af Svig 
(OLAF) (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1). 

 
4. I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og artikel 57 i finansforordningen 

kan personoplysninger, der er omhandlet i artikel I.13, af hensyn til beskyttelsen af 
Unionens finansielle interesser blive videregivet til interne revisionstjenester, til 
Revisionsretten, til det panel, der er oprettet ved artikel 143 i finansforordningen, eller til 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. 

 
 
ARTIKEL II.21 – MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE BESTEMMELSER 
 
1. Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til direkte hos kontrahenten at foretage de 

undersøgelser og kontroller, der er nødvendige for at sikre, at miljømæssige og sociale 
krav og arbejdsmarkedskrav fastsat i artikel I.7 overholdes. Disse undersøgelser  og 
kontroller kan helt eller delvist foretages af et af Europa-Parlamentet behørigt bemyndiget 
eksternt organ.  

 
2. Hvis det konstateres, at kontrahenten ikke overholder forpligtelserne eller nægter Europa-

Parlamentet eller et af Europa-Parlamentet behørigt bemyndiget eksternt organ at 
foretage undersøgelser, kan Europa-Parlamentet ophæve kontrakten. 

 
 
ARTIKEL II.21a – BESTEMMELSER VEDRØRENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
 
1. I forbindelse med opfyldelsen af kontrakten forpligter kontrahenten sig til selv at overholde 

og sikre sig, at personer, der handler på dennes vegne, overholder de nationale og interne 
sikkerhedsstandarder, der gælder for adgang til Europa-Parlamentets steder, lokaler og 
(eller) arrangementer, samt andre lignende gældende restriktioner. Kontrahenten er 
bekendt med, at en sådan overholdelse kan omfatte, men er ikke begrænset til, et krav 
om, at der skal indhentes en sikkerhedsgodkendelse for kontrahenten selv og enhver 
person, der handler på dennes vegne i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten, 
fra de kompetente tjenestegrene i Europa-Parlamentet og (eller) de nationale 
myndigheder. 
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2. Kontrahenten skal samarbejde med Europa-Parlamentets kompetente sikkerhedstjeneste 
med henblik på at bistå det i udøvelsen af dets opgaver og pligter. Et sådant samarbejde 
omfatter, men er ikke begrænset til, kontrahentens pligt til omgående at underrette den 
kompetente tjenestegren om enhver ændring af den personkreds, der handler på dennes 
vegne ved udførelsen af nærværende kontrakt, og om enhver hændelse, der kunne 
indebære en sikkerhedsrisiko for institutionen. 

 
3. Såfremt den person, der handler på vegne af kontrahenten og har behov for adgang til 

Europa-Parlamentets steder, lokaler og (eller) arrangementer, ikke får eller mister sin 
akkreditering eller sikkerhedsgodkendelse, udskifter kontrahenten øjeblikkeligt den 
pågældende person. Enhver anden overtrædelse af de gældende sikkerhedsstandarder 
giver Europa-Parlamentet ret til at kræve, at den pågældende person erstattes. 
Erstatningspersonalet skal have de nødvendige akkrediteringer og 
sikkerhedsgodkendelser og være i stand til at opfylde kontrakten under de samme 
kontraktmæssige betingelser. Hvis udskiftning af personale i overensstemmelse med 
denne artikel medfører, at udførelsen af de opgaver, kontrahenten er pålagt, forsinkes, er 
kontrahenten ansvarlig for forsinkelsen. 

 
4. Undlader kontrahenten at opfylde sine sikkerhedsforpligtelser og (eller) nægter denne at 

gennemgå proceduren for akkreditering og (eller) sikkerhedsgodkendelsen, kan Europa-
Parlamentet ophæve nærværende kontrakt uden varsel. 

 
 
ARTIKEL II.22 – ÆNDRING AF KONTRAKTEN 
 
1. Enhver ændring af denne kontrakt og bilagene hertil, herunder tilføjelser eller passager, 

der udgår, fastsættes skriftligt i et kontrakttillæg på samme betingelser, som er gældende 
for kontrakten. En mundtlig aftale mellem parterne er ikke bindende. 

 
2. I tilfælde af at en bestemmelse i nærværende kontrakt ifølge den kompetente domstol er 

ugyldig eller ikke kan gøres gældende over for tredjemand, gælder de øvrige 
bestemmelser fortsat, og parterne forpligter sig til at erstatte den pågældende 
bestemmelse med en anden bestemmelse, der i videst muligt omfang har samme 
økonomiske virkning. 

 
3. Undlader eller forsømmer Europa-Parlamentet at udøve eller håndhæve sine rettigheder i 

henhold til en bestemmelse i nærværende kontrakt, har Europa-Parlamentet ikke derved 
givet afkald på at anvende nogen af nærværende kontrakts bestemmelser.  

 
 
 
 
Udfærdiget i …............................................................. den …............... ................................ i to 
eksemplarer 
 
 
 
 
 
 For kontrahenten    For Europa-Parlamentet 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

       Kabinetschef 


