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I – ERITINGIMUSED 

 

ARTIKKEL I.1 – LEPINGU ESE 
 

1. Töövõtja kohustub käesolevas lepingus ja selle lahutamatu osa moodustavates lisades 
sätestatud tingimustel osutama Euroopa Parlamendile I lisas nimetatud teenuseid.  

 
 
ARTIKKEL I.2 – LEPINGU KEHTIVUSAEG 
 
1. Leping jõustub kuupäeval, mil viimane lepinguosaline on sellele alla kirjutanud, ja kehtib 

12 kuud. 
 
ARTIKKEL I.3 – ARUANDED JA DOKUMENDID 
 

Töövõtja esitab teenuste osutamise kohta aruanded vastavalt lepingule ja selle lisadele.  
 
 

ARTIKKEL I.4 – HIND JA MAKSMINE 
 
1. Hind on kindel ja seda ei muudeta kogu lepingu ega kõigi selle pikenduste kehtivusaja 

jooksul. 
 

Koondhind on esitatud IV lisas. Hind märgitakse eurodes ilma käibemaksuta.  Hind katab 
kõik kulutused, mida töövõtja lepingu täitmiseks teeb. 

 
2. Lepingujärgsed maksed tehakse vastavalt käesolevale artiklile ja ainult siis, kui töövõtja 

on maksetaotluse esitamise kuupäevaks täitnud kõik oma lepingulised kohustused. Uusi 
maksetaotlusi ei loeta ühelgi juhul vastuvõetavaks, kui Euroopa Parlament ei ole  täitnud 
töövõtja eelnevalt saadetud maksetaotlusi teenuste osalise või täieliku osutamata jätmise, 
puuduliku osutamise või hooletuse tõttu. 

 
 Maksetaotlusele tuleb märkida üldtingimuste artiklis II.3 osutatud teave ja sellele tuleb 

lisada kõik tehnilise kirjelduse punktis 4 loetletud dokumendid.  
 
3. Töövõtja koostab maksetaotlused järgmiselt. 
 

Maksetaotlus on vastuvõetav, kui sellega koos esitatakse: 
 

 lepingus ja selle lisades sätestatud juhiste kohaselt koostatud dokumendid, kui 
Euroopa Parlament on need kinnitanud kas märkustega ja/või reservatsioonidega või 
ilma nendeta; 

 

  asjaomane arve, millel on märgitud lepingu viitenumber ja järgmine viide: EMAS Unit.  
 

Maksetaotluses osutatud kogusumma tasutakse punktis 6 märgitud tähtaja jooksul.  
 
 

5. Arved 
 
Töövõtja peab kõik lepingu täitmisega seotud maksetaotlused või kreeditarved saatma 
järgmisel aadressil: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 



 3/24  

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Euroopa Parlamendil on lepingu täitmise eest tasumisele kuuluvate maksete tegemiseks 
ja lõpparuande kinnitamiseks aega 30 kalendripäeva alates kuupäevast, mil Euroopa 
Parlamendi peaarvepidaja maksetaotluse registreeris. Maksete tegemise päevaks 
loetakse väärtuspäeva, mil Euroopa Parlamendi konto debiteeritakse. 

 
7. Euroopa Parlament võib pärast maksetaotluse kättesaamist maksetähtaja igal ajal 

peatada, kui ta teatab töövõtjale, et tema taotlust ei saa rahuldada järgmistel põhjustel: 
 

a)  maksetaotluses märgitud summad ei kuulu tasumisele taotluse kättesaamise 
kuupäeval; 

 
b)  töövõtja ei ole esitanud kõiki kohaldatava õigusega või käesolevas lepingus ette nähtud 

tõendavaid dokumente, kuid Euroopa Parlament on arvamusel, et töövõtja saab selle 
puuduse kõrvaldada, ilma et maksetaotlus lükataks punkti 8 tähenduses tagasi; 

 
c)  Euroopa Parlament peab vajalikuks täiendavalt kontrollida, kas maksetaotluses 

märgitud summad kuuluvad tasumisele; 
 
d)  töövõtja ei ole saatnud vastutavale teenistusele käesolevas artiklis ette nähtud 

[vahe/lõpp]aruande koopiat.  
 
Euroopa Parlament teatab tähtaja arvestamise peatamisest töövõtjale väljastusteatega 
tähtkirja teel või e-kirjaga. Tähtaeg peatub teates märgitud kuupäeval. Tähtaeg kulgeb 
edasi pärast peatamise lõpetamist, st: 
 

 alapunkti a puhul asjaomase makse tähtpäeval, mida Euroopa Parlament teates 
kinnitab; 

 alapunkti b puhul kuupäeval, mil punktis 5 nimetatud Euroopa Parlamendi ametliku 
kirjavahetuse üksus on asjaomased ja teates nimetatud tõendavad dokumendid kätte 
saanud; 

 alapunktide c ja d puhul Euroopa Parlamendi määratud ja töövõtjale teates teatavaks 
tehtud mõistliku ajavahemiku möödudes. 

 
8. Euroopa Parlament võib töövõtjale sellest väljastusteatega tähtkirjaga teatades lükata 

maksetaotluse tagasi järgmistel põhjustel: 
 

a)  maksetaotluses märgitud summa ei kuulu tasumisele; 
b)  maksetaotlus on valesti koostatud ja selle kohta tuleb esitada kreeditarve või 
c)  maksetaotlusele või arvele ei ole lisatud kõiki lepingus või kohaldatava õigusega ette 

nähtud olulisi tõendavaid dokumente ja andmeid või maksetaotlus on koostatud 
kehtivate maksueeskirjade vastaselt.  

 
9. Makseviivituse korral on töövõtjal õigus nõuda viivise maksmist. Viivis arvutatakse 

Euroopa Keskpanga kõige hilisema peamiste refinantseerimistehingute puhul kehtiva 
intressimäära (edaspidi „viitemäär“) alusel, millele lisandub kaheksa protsendipunkti. 
Kohaldatakse viitemäära, mis kehtib maksetähtaja kuu esimesel päeval. Kõnealune 
intressimäär avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias. Viivist tuleb maksta 
ajavahemiku eest, mis algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ning lõpeb 
maksepäeval.  
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Kui viivise summa on kuni 200 eurot, makstakse see töövõtjale ainult nõude alusel, mille 
töövõtja esitab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast makse saamise kuupäeva.  

 
10. Maksed tehakse töövõtja eurodes peetavale pangakontole, mille kohta on esitatud 

järgmised andmed:  
 

Panga nimi: [täita] 
Filiaali täielik aadress: [täita] 
Konto omaniku täielik nimi: [täita] 
Konto täielik number koos pangakoodidega: [täita] 
IBAN-number ja BIC-kood: [täita] 
 

 
ARTIKKEL I.5 – HINNA MUUTMINE 
 
Seda tingimust käesoleva lepingu suhtes ei kohaldata. 

 
 
ARTIKKEL I.6 – FINANTSTAGATISED 

 
Seda tingimust käesoleva lepingu suhtes ei kohaldata. 
 
 
ARTIKKEL I.7 – LEPINGU TÄITMINE 
 
Töövõtja peab täitma hanke tingimustes ette nähtud miinimumnõuded. See hõlmab selliste 
keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse alusel kohaldatavate kohustuste täitmist, mis on 
kehtestatud liidu õigusega, siseriikliku õiguse ja kollektiivlepingutega või Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL (riigihangete kohta ja direktiivi 
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, ELT L 94, 28.3.2014, lk 65) X lisas loetletud 
rahvusvaheliste keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse sätetega. 

 
 
ARTIKKEL I.8 – TEENUSTE VASTUVÕTMINE 
 
Seda tingimust käesoleva lepingu suhtes ei kohaldata. 
 
 
ARTIKKEL I.9 – GARANTII 
 
1. Töövõtja annab kõikidele osutatud teenustega seotud toodetele kaheaastase garantiiaja, 

mis algab kuupäeval, mil teenuste osutamine on lõpetatud. 
 
2. Vead või puudused, millest Euroopa Parlament töövõtjale garantiiaja jooksul teatab, on 

töövõtja kohustatud parandama 30 kalendripäeva jooksul alates teatamisest.  
 
 
ARTIKKEL I.10 – VIIVITAMINE, ILMNE HOOLETUS, LEPINGU TÄITMATA JÄTMINE, 
LEPINGU NÕUETE MITTETÄITMINE JA LEPINGU PUUDULIK TÄITMINE 

 
1. Lepingu täitmisviivituse, hooletuse või lepingu täieliku või osalise täitmata jätmise ning 

lepinguliste nõuete mittetäitmise või lepingu puuduliku täitmise korral võib Euroopa 
Parlament tekitatud kahju õiglase hüvitisena töövõtjale võlgnetavast summast 
asjakohases summas maha arvata, millele vajadusel lisanduvad viivis ning tekitatud kahju 
tõttu kantud kulud. Kui mahaarvatavad summad ei ole tekitatud kahju nõuetekohaseks 
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korvamiseks piisavad, võib Euroopa Parlament võtta lisaks mahaarvamisele muid 
meetmeid. Ilma et see piiraks töövõtja võimalust kasutada õiguskaitsevahendeid, määrab 
mahaarvatava hüvitise ja/või hilisema kahjunõude, viivise ja kulude summa kindlaks 
Euroopa Parlament pärast seda, kui ta on töövõtjat lepingu rikkumisest väljastusteatega 
tähtkirja teel teavitanud. 

 
2. Ilma et see piiraks punkti 1 kohaldamist, võib Euroopa Parlament kohaldada leppetrahvi, 

mis on 0,2% täitmata tellimustele vastavast summast alates kuupäevast, mil töövõtjat on 
väljastusteatega tähtkirja teel viivitusest teavitatud. 

 
3. Kui Euroopa Parlamendi vastutav teenistus ei saa töövõtjast sõltuvatel põhjustel teenust 

vastu võtta või võtab teenuse vastu osaliselt, kohaldatakse käesoleva artikli punkte 1 ja 2 
ka vastu võtmata teenuste suhtes. 

 
4. Punktis 1 nimetatud asjaoludel ning ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi õigust 

määrata vastavalt üldtingimuste artiklile II.19 haldus- ja rahalisi karistusi, võib Euroopa 
Parlament pärast töövõtjale väljastusteatega tähtkirja teel saadetud hoiatust, mis on 
jäänud 15 kalendripäeva jooksul alates saatmisest täielikult või osaliselt tulemuseta, 
lepingu automaatselt ja viivitamata ning töövõtjale kahju hüvitamata lõpetada, teatades 
sellest väljastusteatega tähtkirja teel. Euroopa Parlament võib samuti nõuda lepingu 
täitmist asendamise teel üldtingimuste artikli II.18 punktis 5 sätestatud tingimuste 
kohaselt. 

 
 
ARTIKKEL I.11 – KOHALDATAV ÕIGUS, ÜLDTINGIMUSED JA LEPINGU 
AVALIKUSTAMINE 

 
1. Lepingu suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu õigust, mida täiendab Belgia õigus.  
 
2. Töövõtja loobub kohaldamast oma lepingutingimusi. Ta kinnitab, et on tutvunud ja nõustub 

üldtingimustega, mis on käesoleva lepingu osa. 
 
3. Töövõtja kinnitab ka, et nõustub lepingus toodud teatavate andmete, täpsemalt oma nime 

või ärinime, sõlmitud lepingu eseme ja maksumuse avaldamisega, nagu on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruses (EL, Euratom) 2018/1046, 
mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (edaspidi 
„finantsmäärus“). 

 
4. Kõik dokumendid, mille töövõtja pakkumuse esitamise käigus esitab, lähevad üle Euroopa 

Parlamendile ning neid võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni dokumentidele, ELT L 145, 31.5.2001, lk 43) sätestatud piirides ja tingimustel 
teha üldsusele kättesaadavaks, ilma et see piiraks finantsmääruse I lisa punktides 2 ja 3 
nõutavaid avalikustamismeetmeid. 

 
 
ARTIKKEL I.12 – KOHTUALLUVUS 
 
Kõik Euroopa Parlamendi ja töövõtja vahelised vaidlused, mis on seotud lepinguga ja mida ei 
suudeta lahendada kokkuleppega, esitatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 256 lõike 
1 alusel Euroopa Liidu Kohtu organile Üldkohtule. 
 
 
ARTIKKEL I.13 – ANDMEKAITSE 
 
Seda tingimust käesoleva lepingu suhtes ei kohaldata. 
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ARTIKKEL I.14 – TÖÖVÕTJA SOLIDAARVASTUTUS (KUI  
   SEDA KOHALDATAKSE) 
 

1. Lepingus töövõtjana märgitud lepinguosalistel on lepingu täitmisel Euroopa Parlamendi ees 
solidaarvastutus. 
 

2. (Märkida juhtiva töövõtja nimi) on juhtiv töövõtja. Ilma et see piiraks punkti 1 kohaldamist, 
tegutseb juhtiv töövõtja lepingu täitmisel (märkida teiste lepinguosaliste nimed) nimel. Kogu 
teabevahetus Euroopa Parlamendi ja töövõtja vahel toimub juhtiva töövõtja kaudu. Ka 
maksed kannab Euroopa Parlament üle juhtiva töövõtja pangakontole.  

 
 
ARTIKKEL I.15 – LEPINGU TULEMUSTE KASUTAMINE 
 
Seda tingimust käesoleva lepingu suhtes ei kohaldata. 
 
 
ARTIKKEL I.16 – ÜLDISED HALDUSSÄTTED 
 
Kogu lepinguga seotud teabevahetus toimub kirjalikult ja peab sisaldama lepingu viitenumbrit. 
Tavapostiga saadetud teated loetakse Euroopa Parlamendi poolt kättesaaduks kuupäeval, mil 
allpool nimetatud vastutav teenistus need registreerib. Teated (v.a artikli I.4 punktis 5 osutatud 
maksetaotlused ja kreeditarved) saadetakse järgmistele aadressidele: 
 

Euroopa Parlament: 
 
Mr/Ms (täita) 
(ametinimetus) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
 
Töövõtja: 
 
Hr/Pr (täita) 
(ametinimetus) 
(äriühingu nimi) 
(täielik ametlik aadress) 

 
 
ARTIKKEL I.17 – LÕPPSÄTTED JA LISAD 
 
1. Lepingu lahutamatu osana on lepingule lisatud järgmised dokumendid:  

 
I lisa: Hanke tingimused koos kõigi lisadega 
 
 
II lisa: Töövõtja (märkida kuupäev) pakkumus  
 
III lisa:  Hinnakiri 

 
2. Eritingimuste, üldtingimuste ja lisade sätted on kohaldatavad igal ajal. Kui nende eri 

dokumentide vahel on vasturääkivusi, on eritingimuste sätted lepingu muude osade 
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suhtes ülimuslikud. Üldtingimuste sätted on ülimuslikud lisade sätete suhtes. Lisade 
ülimuslikkus üksteise suhtes on määratud kindlaks nende järjekorranumbriga.  
 

3. Kui eespool öeldust ei tulene teisiti, tuleb eri dokumente, millest leping koosneb, käsitleda 
vastastikku selgitavatena. Eri osades või nende vahel esinevaid ebaselgusi või lahknevusi 
selgitatakse ja korrigeeritakse Euroopa Parlamendi kirjalike juhistega. 

 
 
 
II – ÜLDTINGIMUSED 
 
 
ARTIKKEL II.1 – LEPINGU TÄITMISE ÜLDTINGIMUSED 
 
1. Kui ei ole sätestatud teisiti, algab lepingus kindlaks määratud täitmistähtaeg lepingu 

jõustumise kuupäeval. Vääramatu jõu korral tähtaega pikendatakse. Sellisel juhul lepivad 
lepinguosalised kirjalikult kokku uue tähtaja. 

 
2. Töövõtja täidab lepingut heauskselt ja kõrgeimate kutsestandardite kohaselt. Töövõtja 

vastutab ainuisikuliselt kõigi temal lasuvate juriidiliste kohustuste, sealhulgas töö-, maksu-
, sotsiaal- ja keskkonnakaitseõigusest tulenevate kohustuste täitmise eest. 

 
3. Töövõtja vastutab ainuisikuliselt kõigi lubade, litsentside ja akrediteeringute õigeaegse 

hankimise eest, mida lepingu täitmiseks talle antud ülesannete täitmise kohas kehtivate 
õigusnormidega nõutakse. Kõnealune luba, litsents või akrediteering võib muu hulgas 
hõlmata töövõtja või tema nimel tegutseva isiku turvalisuse akrediteeringut ja (või) 
juurdepääsutõendit, mis on lepingu täitmise raames vajalik juurdepääsuks paikadele, 
valdustele ja (või) seal korraldatavatele sündmustele. Kui töövõtjal ei õnnestu hankida 
mõnda lepingu täitmiseks nõutavat luba, litsentsi, akrediteeringut või tõendit ja (või) 
tagada, et lepingut täidavad isikud, kellel on kõik lepingu täitmiseks nõutavad load, 
litsentsid, akrediteeringud või tõendid olemas, võib Euroopa Parlament lepingu ette 
teatamata lõpetada.  

  
4. Töövõtja peab lepingu täitmisega seotud riskide ja kahjude katteks sõlmima asjaomastes 

kehtivates õigusaktides nõutud kindlustuse, muu hulgas tsiviilvastutuskindlustuse. Lisaks 
sõlmib ta selles tegevusvaldkonnas tavapäraselt kasutatava lisakindlustuse. Samuti 
sõlmib ta erialase vastutuskindlustuse, mis katab lepingu puuduliku täitmisega seotud 
riskid. Euroopa Parlamendi kirjaliku taotluse korral tuleb talle saata 15 kalendripäeva 
jooksul kõigi asjaomaste kindlustuslepingute koopia. 

 
5. Kõik lepingus toodud viited töövõtja töötajatele kehtivad üksnes lepingu täitmisel 

osalevate isikute kohta. 
 
6. Töövõtja tagab, et kõigil tema nimel tegutsevatel isikutel ja tema töötajatel, kes on seotud 

lepingu täitmisega, on ametialane kvalifikatsioon ja kogemused, mis on vajalikud 
töövõtjale antud ülesannete täitmiseks kooskõlas hankedokumentides, sealhulgas hanke 
tingimustes kehtestatud kriteeriumidega. 

 
7. Kui Euroopa Parlamendi valdustes töötava töövõtja töötaja tegevus või tegevusetus 

põhjustab vahejuhtumi või kui töövõtja töötaja kvalifikatsioon ja/või kogemused ei vasta 
lepingus nõutule, asendab töövõtja ta viivitamata. Euroopa Parlamendil on õigus nõuda 
selliste töötajate asendamist, tuues ära selle põhjused. Asendustöötajatel peab olema 
pakkumuse esitamise ettepanekus nõutav kvalifikatsioon ja kogemused ning nad peavad 
suutma täita lepingut samadel lepingus sätestatud tingimustel. Töövõtja vastutab talle 
antud ülesannete täitmisel tekkida võivate viivituste eest, mille põhjustab töötajate 
asendamine vastavalt käesolevale artiklile. 



 8/24  

 
8. Töövõtja vastutab ainuisikuliselt töötajate eest, kes täidavad töövõtjale antud ülesandeid. 

Töövõtja peab suutma igal ajal Euroopa Parlamendile tõendada, et tema töötajad on tööle 
võetud kohaldatavate õigusnormidega kooskõlas. 

 
9. Töövõtja võtab kõik asjakohased meetmed (kindlustus ja muu) oma tööta jate 

kindlustamiseks kõikide riskide vastu, mis võivad lepingu täitmisega kaasneda. 
 
10. Lepingut tuleb täita nii, et oleks välistatud töövõtja või tema töötajate sattumine 

alluvussuhtesse Euroopa Parlamendiga. Eelkõige 
 

 ei tohi töövõtjale antud ülesandeid täitvad töötajad saada korraldusi otse Euroopa 
Parlamendilt ning töövõtjat ega tema töötajaid ei tohi kaasata Euroopa Parlamendi 
haldusstruktuuri; 

 

 ei saa Euroopa Parlamenti mingil juhul käsitada töövõtja töötajate tööandjana.  
 
11. Kui ettenägematu sündmus, tegevus või tegevusetus takistab otseselt või kaudselt lepingu 

osaliselt või tervikuna täitmist, registreerib töövõtja selle omal algatusel viivitamata ja 
teatab sellest Euroopa Parlamendile. Teade peab sisaldama probleemi kirjeldust, selle 
ilmnemise kuupäeva ning üksikasjalikku ülevaadet meetmetest, mida töövõtja võttis kõigi 
oma lepinguliste kohustuste täitmiseks. Sellisel juhul püüab töövõtja esmajärjekorras 
probleemi lahendada, mitte teha kindlaks vastutust. 

 
12. Kui töövõtja ei täida oma lepingulisi kohustusi lepingu kohaselt, võib Euroopa Parlament 

makseid võrdeliselt täitmata jätmise ulatusega vähendada või need tagasi nõuda, ilma et 
see piiraks tema õigust leping lõpetada. Euroopa Parlament võib lisaks kohaldada 
karistusi või nõuda tekitatud kahju hüvitamist, nagu on sätestatud eritingimuste artiklis I.10 
ja üldtingimuste artiklis II.19. 

 
13. Töövõtja kohustub esitama Euroopa Parlamendile teabe, mida viimane lepingu haldamise 

eesmärgil küsib. 
 
14. Töövõtja ega tema töötajad ei tohi esindada Euroopa Parlamenti ega toimida viisil, mis 

võiks jätta sellise mulje. Nad on kohustatud teavitama kolmandaid isikuid sellest, et nad 
ei kuulu Euroopa Liidu avalikku teenistusse. 

 
15. Töövõtja kohustub edastama lepingu lõppedes Euroopa Parlamendile kogu tema  

valduses oleva teabe ja kõik tema valduses olevad dokumendid, mis on seotud talle 
lepingu täitmiseks antud ülesannetega. 

 
 
ARTIKKEL II.2 – VASTUTUS 
 
1. Euroopa Parlament ei vastuta töövõtjale või tema töötajatele lepingu esemeks olevate 

ülesannete täitmisel tekitatud kahju eest, välja arvatud parlamendipoolse tahtliku või raske 
eksimuse korral. Euroopa Parlament ei tunnista ühtegi kahju hüvitamise ega endise 
olukorra taastamise nõuet, mis on seotud sellise kahjuga. 

 
2. Välja arvatud juhul, kui tegemist on vääramatu jõuga, vastutab töövõtja otsese ja kaudse 

varalise ja isikukahju ning muu kahju eest, mille ta ise, tema nimel tegutsevad isikud või 
tema töötajad lepingu täitmisel tekitavad Euroopa Parlamendile või kolmandatele isikutele, 
sealhulgas artikli II.6 kohase alltöövõtu raames. Töövõtja vastutab ka lepingu täitmisel 
tekkinud kvaliteedivigade ja viivituste eest. Euroopa Parlamenti ei saa pidada vastutavaks 
töövõtja tegevuse ega tegevusetuse eest lepingu täitmisel. 
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3. Kui kolmas isik esitab Euroopa Parlamendi vastu töövõtja poolt lepingu täitmisel tekitatud 
kahju hüvitamise hagi või nõude või algatab mõne muu menetluse, vastutab töövõtja 
võimaliku hüvitise maksmise eest. 

 
4. Kui kolmas isik esitab Euroopa Parlamendi vastu lepingu täitmist puudutava hagi, abistab 

töövõtja Euroopa Parlamenti. Euroopa Parlament võib kanda kulud, mis töövõtjal sellega 
seoses tekivad. 

 
5. Ilma et see piiraks teenuste vastuvõtmist ja garantiid käsitlevate sätete kohaldamist, on 

töövõtja kohustatud hüvitama Euroopa Parlamendile lepingu täitmata jätmise, puuduliku 
või hilinenud täitmisega tekitatud kulud ning otsesed ja kaudsed kahjud.  

 
 
 
 
 
ARTIKKEL II.3 – ARVELDAMINE 
 
1. Töövõtja kohustub koostama lepingu sätetele vastava arve. 
 
2. Arvele tuleb märkida järgmine teave: ostutellimuse number. Kui ostutellimuse numbrit ei 

ole, siis on kohustuslik märkida lepingu viide ja/või kuupäev, osutatud teenuste kirjeldus, 
hind eurodes1 ja töövõtja pangaandmed, sealhulgas rahvusvaheline pangakontonumber 
(IBAN) ja panga tunnuskood (BIC), ning käibemaksukohustuslasena registreerimise 
number. Arvel on ka märkus „For the official use of the European Parliament“  (ametlikuks 
kasutamiseks Euroopa Parlamendis). Arvel võib olla nimetatud ka selle lõplik saaja.  

 
3. Arved tuleb saata Euroopa Parlamendi ametliku kirjavahetuse üksusele aadressil 

European Parliament’s Official Mail Unit, Plateau du Kirchberg, L -2929 Luxembourg. 
 
4. E-arved 

 
Kui eritingimustes on niimoodi ette nähtud, esitab töövõtja arved elektrooniliselt, kui on 
täidetud direktiivis 2006/112/EÜ sätestatud e-allkirjaga seotud tingimused, st kasutades 
kvalifitseeritud e-allkirja või elektroonilist andmevahetust.  
 
Standardvormis (pdf) või e-posti teel esitatud arveid vastu ei võeta. 

 
5. Ilma et see piiraks töövõtja õigust nõuda võimalikku viivist, aktsepteerib ta võimalikke 

rahalisi piiranguid, mis tulenevad vastavalt finantsmääruse artiklile  16 eelarve ajutiste 
kaheteistkümnendike süsteemist, mida kasutatakse juhul, kui Euroopa Liidu üldeelarvet 
ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud.  

 
 
ARTIKKEL II.4 – MAKSUSÄTTED 
 
1. Töövõtja vastutab ainuisikuliselt kõigi tema suhtes kohaldatavate maksualaste õigusaktide 

järgimise eest. Nende rikkumise korral muutuvad esitatud maksetaotlused kehtetuks.  
 
2. Töövõtja on teadlik sellest, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 

(ELT C 326, 26.10.2012, lk 266) artikli 3 alusel on Euroopa Parlament Euroopa Liidu 
institutsioonina vabastatud kõikidest lõivudest ja kaudsetest maksudest, eelkõige 
käibemaksust. Selle maksuvabastuse annavad Euroopa Parlamendile liikmesriikide 

                                              
1  Võib märkida muu vääringu, kui pakkumuse esitamise ettepanekus on ette nähtud, et pakkumused tehakse 

muus vääringus kui euro. 
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valitsused kas käibemaksu tagasimaksmisega seda tõendavate dokumentide põhjal või 
otsese vabastamise teel. 

 
3. Kui kohaldatavate maksualaste õigusaktide kohaselt on töövõtja kohustatud tasuma 

lepingu täitmise raames saadud summade pealt käibemaksu, maksab Euroopa Parlament 
töövõtjale lisaks eritingimuste artiklis I.4 nimetatud hinnale käibemaksu summa ja taotleb 
seejärel pädevatelt riigiasutustelt selle tagastamist. Selleks peab töövõtja saatma Euroopa 
Parlamendile arve, mis on koostatud vastavalt kohaldatavatele käibemaksuõiguse 
normidele ja millel on märgitud töövõtja käibemaksustamise koht. Arvel tuleb selgelt ära 
näidata, et teenused osutati Euroopa Parlamendile, ning sellel tuleb eraldi esitada 
teenuste eest tasumisele kuuluv summa ilma käibemaksuta ja sellele vastav käibemaks. 

 
4. Belgias asutatud töövõtjate puhul tuleneb lepingu sätetest käibemaksuvabastuse taotlus 

nr 450, tingimusel et töövõtja lisab oma arvetele järgmise märkuse: „Facture exonérée de 
la TVA, Article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978)“ või samasisulise 
märkuse hollandi või saksa keeles. 
 
 

ARTIKKEL II.5 – SISSENÕUDMINE 
 
1. Kui makstud kogusumma ületab lepingu alusel tasumisele kuuluva summa või kui 

sissenõudmine on lepingu tingimuste kohaselt põhjendatud, maksab töövõtja võlateate 
saamisel Euroopa Parlamendi määratud viisil ja tähtajaks asjakohase summa eurodes 
tagasi. 

 
2. Kui nõutud summat ei ole võlateates märgitud tähtpäevaks tagasi makstud, arvestatakse 

sellelt vastavalt eritingimuste artiklis I.4 nimetatud määrale viivist. Viivist tuleb maksta 
ajavahemiku eest, mis algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ja lõpeb 
kalendripäeval, mil võlg täielikult tagasi makstakse. 

 
3. Juhul kui ka töövõtjal on Euroopa Liidu vastu sissenõutav kindla rahasumma maksmise 

nõue, võib Euroopa Parlament pärast töövõtja teavitamist Euroopa Parlamendile 
võlgnetava summa tasaarvestada töövõtja eespool viidatud nõudega. Euroopa Parlament 
võib nimetatud summad kinni pidada ka tagatisest, kui tagatis on ette nähtud.  

 
 

ARTIKKEL II.6 – ALLTÖÖVÕTT 
 
1. Töövõtja ei tohi ilma Euroopa Parlamendi kirjaliku loata sõlmida allhankelepinguid ega 

lasta talle antud ülesandeid tegelikult täita kolmandatel isikutel. Kui enne lepingu 
allkirjastamist esitatud pakkumuses on viidatud ühe või mitme alltöövõtja kasutamisele 
ja pakkumus on vastuvõetavaks tunnistatud, tähendab see Euroopa Parlamendi poolset 
vaikimisi nõustumist alltöövõtjatega.  

 
2. Isegi juhul, kui Euroopa Parlament lubab töövõtjal alltöövõttu kasutada, jääb töövõtja 

lepingu nõuetekohase täitmise eest ainuisikuliselt ja täielikult vastutavaks nii Euroopa 
Parlamendi kui ka kolmandate isikute ees. 

 
3. Alltöövõtjatega sõlmitakse kirjalikud lepingud. Töövõtja peab kõikidesse alltöövõtjatega 

sõlmitavatesse lepingutesse lisama sätted, mis tagavad Euroopa Parlamendile 
alltöövõtjate suhtes samad õigused ja tagatised nagu töövõtja enda suhtes.  

 
4. Euroopa Parlament jätab endale õiguse nõuda töövõtjalt teabe esitamist selle kohta, et 

alltöövõtjad vastavad menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumides esitatud tingimustele ja 
hanke tingimustes esitatud miinimumnõuetele. Samuti võib Euroopa Parlament nõuda 
teavet alltöövõtjate õigus- ja haldusformaalsuste täitmise suutlikkuse, majandusliku ja 
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finantssuutlikkuse ning tehnilise ja kutsealase suutlikkuse kohta. See hõlmab selliste 
keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse alusel kohaldatavate kohustuste täitmist, mis on 
kehtestatud liidu õigusega, siseriikliku õiguse ja kollektiivlepingutega või direktiivi 
2014/24/EL X lisas loetletud rahvusvaheliste keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse 
sätetega. 

  
5. Avaliku sektori hankija võib nõuda, et töövõtja asendaks alltöövõtja, kes on artikli II.17 

punkti 1 alapunktides d ja e osutatud olukorras. 
 
6. Punktis 1 osutatud loa puudumise või selle tingimuste mittejärgimise korral ei ole 

alltöövõtu kasutamine töövõtja poolt Euroopa Parlamendi suhtes kehtiv ega mõjuta 
Euroopa Parlamenti. 

 
 
ARTIKKEL II.7 – LOOVUTAMINE 
 
1. Töövõtja ei tohi ilma Euroopa Parlamendi eelneva kirjaliku loata lepingust tulenevaid 

õigusi ega kohustusi täielikult ega osaliselt loovutada. 
 

2. Töövõtja peab kõikidesse õigusjärglastega sõlmitavatesse lepingutesse lisama sätted, 
mis tagavad Euroopa Parlamendile õigusjärglaste suhtes samad õigused ja tagatised 
nagu töövõtja enda suhtes. 

 
3. Punktis 1 osutatud loa puudumise või selle tingimuste mittejärgimise korral ei ole lepingu 

loovutamine töövõtja poolt Euroopa Parlamendi suhtes kehtiv ega mõjuta Euroopa 
Parlamenti. 

 
 
ARTIKKEL II.8 – HUVIDE KONFLIKTID JA AMETIALASED HUVIDE KONFLIKTID 
 
1. Töövõtja võtab kõik vajalikud meetmed, et vältida olukordi, mis võiksid ohustada lepingu 

erapooletut ja objektiivset täitmist. Huvide konflikt võib tekkida esmajoones majanduslike 
huvide, poliitiliste või rahvuslike sidemete, pere- või tundesidemete või muude suhete või 
ühiste huvide tõttu. Huvide konflikt võib tekkida eelkõige siis, kui esineb finantsmääruse 
artikli 141 lõike 1 punktis c kirjeldatud olukord. Ametialane huvide konflikt on olukord, kus 
töövõtja varasem või käimasolev ametialane tegevus mõjutab tema suutlikkust täita 
lepingut asjakohaste kvaliteedinormide kohaselt (finantsmääruse I lisa punkt 20.6). Igast 
lepingu täitmise ajal tekkivast huvide konflikti või ametialase huvide konflikti kahtlusest 
tuleb teatada viivitamata ja kirjalikult Euroopa Parlamendile. Sellise konflikti korral  võtab 
töövõtja viivitamata kõik selle lahendamiseks vajalikud meetmed.  

 
2. Euroopa Parlament jätab endale õiguse kontrollida, kas sellised meetmed on piisavad, 

ning võib vajaduse korral nõuda lisameetmete võtmist tema poolt määratud tähtajaks.  
 
3. Töövõtja tagab, et tema töötajad või haldusorganite ja juhatuse liikmed ei satu olukorda, 

mis võiks põhjustada huvide konflikti. Töövõtja asendab viivitamata ja Euroopa 
Parlamendilt hüvitist nõudmata kõik töötajad, kes sellisesse olukorda satuvad.  

 
4. Töövõtja kinnitab, et 
 

 ta ei ole teinud ega tee edaspidi mis tahes liiki pakkumisi, millest võiks lepinguga 
seoses tuleneda eeliseid; 

 

 ta ei ole ühelegi isikule andnud ega anna edaspidi, ei ole üheltki isikult taotlenud ega 
taotle edaspidi, üritanud saada ega ürita edaspidi saada, vastu võtnud ega võta 
edaspidi vastu rahalisi ega mitterahalisi soodustusi, kui selline soodustus on otseselt 
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või kaudselt ebaseaduslik või korruptiivne, kujutades endast lepingu täitmisega 
seotud hüve või tasu. 

 
5. Töövõtja kohustab kirjalikult oma töötajaid, haldusorgani ja juhatuse liikmeid ning kõiki 

lepingu täitmisega seotud kolmandaid isikuid täitma käesolevast artiklist tulenevaid 
kohustusi. Euroopa Parlamendi nõudmisel saadetakse talle antud juhiste ja nende alusel 
võetud kohustuste kohta asjaomase dokumendi koopia. 

 
 
ARTIKKEL II.9 – INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED  
 
1. Mõisted 
 
„Autor“ – füüsiline isik, kes annab oma panuse tulemuse loomisse. 
 
„Olemasolev materjal“ – mis tahes materjal, dokument, tehnoloogia või oskusteave, mis oli 
olemas enne, kui töövõtja seda lepingu täitmisel tulemuse saamiseks kasutab.  
 
„Olemasolev õigus“ – mis tahes tööstus- ja intellektuaalomandi õigus olemasolevale 
materjalile; see võib hõlmata omandiõigust, õiguse litsentsi ja/või töövõtjale, autorile, avaliku 
sektori hankijale või muudele kolmandatele isikutele kuuluvat kasutusõigust.  
„Tulemus“ – lepingu täitmise mis tahes kavandatud väljund, olenemata selle vormist ja 
laadist, mis antakse üle ja mille avaliku sektori hankija lõplikult või osaliselt heaks kiidab. 
Tulemust võib käesolevas lepingus täpsemalt määratleda üleantud tulemusena. Lisaks 
töövõtja valmistatud või tema tellimusel valmistatud materjalidele võib tulemus hõlmata ka 
olemasolevaid materjale.  
 
2. Tulemuste ja ainuõiguste omandiõigus 
 
Liit omandab tagasivõtmatult lepingu kohaste tulemuste ja kõigi intellektuaalomandi õiguste 
omandiõiguse kõikjal maailmas. Sel viisil omandatud intellektuaalomandi õiguste hulka võivad 
kuuluda mis tahes õigused, näiteks autoriõigused ning muud intellektuaal- ja tööstusomandi 
õigused mis tahes tulemustele ja kõigile tehnoloogilistele lahendustele ja teabele, mille 
töövõtja või tema alltöövõtja on lepingu täitmise käigus loonud või tootnud. Avaliku sektori 
hankija võib omandatud õigusi kasutada vastavalt käesolevas lepingus sätestatule. Liit 
omandab kõik õigused alates hetkest, mil avaliku sektori hankija kiidab töövõtja üleantud 
tulemused heaks. Sellist üleandmist ja heakskiitu käsitatakse õiguste tegeliku loovutamisena 
töövõtjalt liidule. 
 
Tasumisele kuuluv hind sisaldab töövõtjale makstavaid mis tahes tasusid liidu poolt õiguste 
omandiõiguse, sealhulgas tulemuste mis tahes viisil kasutamise õiguse omandamise eest. 
 
3. Loa andmine olemasolevate materjalide õiguste kasutamiseks 
 
Käesoleva lepingu kohaselt ei omanda liit olemasolevate õiguste omandiõigust. 
 
Töövõtja annab loa olemasolevate õiguste kasutamiseks ilma litsentsitasuta, 
mitteainuõiguslikult ja tagasivõtmatul alusel liidule, kes võib kasutada olemasolevaid materjale 
koos seotud õigustega vastavalt kõigile käesoleva lepinguga ette nähtud kasutusviisidele. 
Liidule antakse luba kasutada kõiki olemasolevaid õigusi alates hetkest, mil tulemused on üle 
antud ja avaliku sektori hankija on need heaks kiitnud.  
 
Liidule käesoleva lepinguga antav olemasolevate õiguste kasutamise luba kehtib 
intellektuaalomandi õiguste kaitse kestuse vältel kõikjal maailmas. 
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Lepingus märgitud tasumisele kuuluva hinna puhul loetakse, et see sisaldab ka töövõtjale 
makstavaid mis tahes tasusid seoses liidule antava loaga olemasolevate õiguste kasutamiseks 
ja/või nende edasiandmiseks, sealhulgas tulemuste mis tahes viisil kasutamiseks, nagu võib 
olla määratletud eritingimustes. 
 
Kui lepingu täitmiseks on ette nähtud, et töövõtja kasutab avaliku sektori hankijale kuuluvaid 
olemasolevaid materjale, võib avaliku sektori hankija nõuda, et töövõtja allkirjastaks 
asjakohase litsentsilepingu. Asjaolu, et töövõtja kasutab avaliku sektori hankija materjale, ei 
tähenda mis tahes õiguste üleminekut töövõtjale, ja kasutamine piirdub käesoleva lepingu 
vajadustega. 
 
4. Ainuõigused  
 
Liit omandab järgmised ainuõigused:  
 
a) reprodutseerimine – õigus lubada või keelata tulemuste otsene või kaudne, ajutine või 

püsiv reprodutseerimine mis tahes viisil (mehhaaniliselt, digitaalselt või muul viisil) ja mis 
tahes vormis, tervikuna või osaliselt;  

b) üldsuse teavitamine – ainuõigus lubada või keelata mis tahes esitlus, esinemine või 
üldsuse teavitamine kaabliga või kaablita sidevahendite kaudu, sealhulgas tulemuste 
sellisel viisil üldsusele kättesaadavaks tegemine, et isikud pääsevad neile ligi enda va litud 
kohas ja ajal; nimetatud õigus hõlmab ka kaabli või satelliidi kaudu edastamise ja 
ülekandmise õigust; 

c) levitamine – ainuõigus lubada või keelata tulemuste või tulemuste koopiate mis tahes 
vormis üldsusele levitamist müümise teel või muul viisil; 

d) rentimine – ainuõigus lubada või keelata tulemuste või tulemuste koopiate rentimine ja 
laenutamine; 

e) kohandamine – ainuõigus lubada või keelata tulemuste mis tahes muutmine;  
f) tõlkimine – ainuõigus lubada või keelata tulemuste mis tahes tõlkimine, kohandamine, 

korrastamine, tulemustel põhinevate tuletatud tööde loomine ja tulemuste muul moel 
muutmine, mille suhtes kohaldatakse vajaduse korral nõuet austada autorite moraalseid 
õigusi; 

g) kui tulemused on andmebaasi kujul või sisaldavad seda – ainuõigus lubada või keelata 
mis tahes viisil või vormis andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa eraldamist muule 
andmekandjale; ja ainuõigus lubada või keelata andmebaasi kogu sisu või selle olulise 
osa uuesti kasutamist koopiate levitamise, rentimise ja elektrooniliselt või muul viisil 
edastamise kaudu; 

h) kui tulemused on patenditava objekti kujul või sisaldavad seda – õigus neid patendina 
registreerida ja sellist patenti täies ulatuses edaspidi kasutada; 

i) kui tulemused on logod või kaubamärgina registreeritavad objektid või sisaldavad neid – 
õigus sellist logo või objekti kaubamärgina registreerida ja edaspidi kasutada;  

j) kui tulemused on oskusteabe kujul või sisaldavad seda – õigus kasutada sellist 
oskusteavet, nagu see on käesoleva lepingu kohaselt vajalik tulemuste täies ulatuses 
kasutamiseks, ja õigus teha oskusteave kättesaadavaks avaliku sektori hankija nimel 
tegutsevatele töövõtjatele ja alltöövõtjatele, eeldusel et nad kirjutavad vajaduse korral alla 
konfidentsiaalsuskohustustele; 

k) kui tulemused on dokumendid: 
i)  õigus lubada dokumentide taaskasutamist; „taaskasutamine“ – dokumentide 

kasutamine füüsiliste või juriidiliste isikute poolt ärilisel või mitteärilisel eesmärgil, mis 
ei lange kokku dokumendi koostamise algse eesmärgiga; 

ii) õigus säilitada ja arhiveerida tulemusi vastavalt avaliku sektori hankijale 
kohaldatavatele dokumendihaldust käsitlevatele eeskirjadele; see õigus hõlmab 
digiteerimist või vormingu teisendamist säilitamise või uue kasutusviisi huvides;  

l) kui tulemused on tarkvara kujul või hõlmavad seda, sisaldades lähtekoodi, objektkoodi 
või, kui see on asjakohane, dokumentatsiooni, juhendmaterjale ja käsiraamatuid, lisaks 
muudele käesolevas artiklis nimetatud õigustele: 
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i) lõppkasutaja õigused igasuguseks kasutamiseks liidu või tema nimel tegutsevate 
alltöövõtjate poolt, kui see kasutamine tuleneb käesolevast lepingust ja 
lepinguosaliste kavatsusest; 

ii) õigused tarkvara pöördkompileerida või pöördtransleerida; 
m) õigus litsentsida või loa saanud olemasolevate õiguste korral all-litsentsida kolmandatele 

isikutele käesolevas lepingus sätestatud ainuõigusi või kasutusviise;  
n) sellisel määral, mil töövõtja saab kasutada moraalseid õigusi, ja välja arvatud juhul, kui 

käesoleva lepinguga on ette nähtud teisiti, avaliku sektori hankija  õigus avaldada 
tulemused autori(te) nime(sid) nimetades või nimetamata jättes ja õigus otsustada, millal 
ja kas tulemused avalikustatakse ja avaldatakse. 

 
Töövõtja tagab, et liit saab kasutada ainuõigusi ja võimalikke kasutusviise tulemuste kõigi 
osade puhul, olenemata sellest, kas need on loonud töövõtja või kas need hõlmavad 
olemasolevaid materjale. 
 
Kui tulemuste hulka kuuluvad töövõtja algatusel olemasolevad materjalid, võib avaliku sektori 
hankija nõustuda eespool esitatud loetelu mõjutavate põhjendatud piirangutega, eeldusel et 
nimetatud materjalid on kergesti äratuntavad ja ülejäänud osast eraldatavad, et need ei vasta 
tulemuste ühelegi olulisele elemendile ja et vajaduse korral leiduvad rahuldavad 
asenduslahendused, mis ei põhjusta avaliku sektori hankijale lisakulu. Töövõtja peab sellisel 
juhul enne kõnealuse valiku tegemist avaliku sektori hankijat selgelt teavitama ja avaliku 
sektori hankijal on õigus sellest keelduda. 
 
5. Olemasolevate õiguste tuvastamine  
 
Tulemuste üleandmisel peab töövõtja tagama, et ühegi käesoleva lepinguga kehtestatud 
piirides avaliku sektori hankija kavandatud kasutusviisi osas ei ole autoritel või kolmandatel 
isikutel tulemuste ja tulemustes sisalduva olemasoleva materjali osas nõudeid ja kõik vajalikud 
olemasolevad õigused on omandatud või litsentsitud.  
 
Töövõtja peab sel eesmärgil koostama loetelu kõigist olemasolevatest õigustest käesoleva 
lepingu või selle osade tulemustele, tuvastades ühtlasi õiguste omajad. Kui olemasolevad 
õigused tulemustele puuduvad, peab töövõtja esitama selle kohta kinnituse. Nimetatud loetelu 
või kinnituse peab töövõtja esitama avaliku sektori hankijale hiljemalt koos lõppmakse arvega.  
 
6. Olemasolevate õiguste andmise tõendamine  
 
Avaliku sektori hankija taotlusel peab töövõtja esitama tõendid selle kohta, et tal on kõigi 
loetletud olemasolevate õiguste, välja arvatud liidule kuuluvate või liidu litsentsitud õiguste 
omandi- või kasutusõigus. Avaliku sektori hankija võib nõuda kõnealuseid tõendeid ka pärast 
käesoleva lepingu lõppemist. 
 
Tõendid võivad näiteks olla seotud õigustega järgmisele: muude dokumentide osad, pildid, 
graafikud, heli, muusika, tabelid, andmed, tarkvara, tehnilised leiutised, oskusteave, IT 
arendusvahendid, standard-, alam- või muud programmid (alustehnoloogia), mõisted, 
lahendused, installatsioonid või kunstiteosed, andmed, lähte- või taustamaterjalid või mis 
tahes muud välist päritolu osad. 
 
Tõendid peavad vastavalt vajadusele hõlmama:  
 

a) tarkvaratoote nimetust ja versiooni numbrit;  
b) täielikke tuvastamist võimaldavaid andmeid töö ja selle teostaja, helilooja, muusiku, 

arendaja, autori, tõlkija, andmesisestaja, graafilise kujundaja, kirjastaja, toimetaja, 
fotograafi ja tootja kohta;  

c) koopiat toote kasutusloast või lepingust, millega töövõtjale antakse asjaomased 
õigused, või viidet kõnealusele loale;  
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d) koopiat lepingust või väljavõtet töölepingust, millega töövõtjale antakse asjaomased 
õigused, kui tulemuse osade loojateks olid tema töötajad;  

e) vastutuse välistamise märke teksti, kui see on olemas. 
 

Tõendite esitamine ei vabasta töövõtjat tema vastutusest, kui leitakse, et tal puuduvad 
vajalikud õigused, olenemata sellest, millal see asjaolu avastatakse ja kes seda teeb.  
 
Samuti tagab töövõtja, et tal on kõik asjaomased õigused või volitused üleandmise 
teostamiseks ning et ta on maksnud kõik lõplike tulemustega seoses tasumisele kuuluvad 
tasud, sealhulgas kollektiivse esindamise organisatsioonide tasud, või on kontrollinud, et need 
tasud on makstud. 
 
7. Tööde tsiteerimine tulemuses 
 
Töövõtja peab märkima tulemuses selgelt ära kõik olemasolevate tööde tsitaadid. Täielik viide 
peaks vastavalt vajadusele sisaldama järgmist: autori nimi, töö pealkiri, avaldamise kuupäev 
ja koht, loomise kuupäev, internetiaadress, number, köide ja muu teave, mis võimaldab allika 
kergesti kindlaks teha.  
 
8. Autorite moraalsed õigused 
 
Tulemuste üleandmisega tagab töövõtja, et autorid ei esita autoriõiguse alusel moraalsetele 
õigustele tuginevaid vastuväiteid sellele, et:  
 

a) tulemuste avalikustamisel viidatakse või ei viidata neile nimeliselt;  
b) tulemused tehakse või neid ei tehta teatavaks pärast nende lõpliku versiooni 

üleandmist avaliku sektori hankijale;  
c) tulemusi kohandatakse, eeldusel et seda tehakse viisil, mis ei kahjusta autori au või 

mainet.  
 

Kui moraalsed õigused kehtivad autoriõigusega kaitstud tulemuste osade suhtes, peab 
töövõtja saama autoritelt nõusoleku seoses asjaomaste moraalsete õiguste andmise või 
nende loovutamisega vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele ja olema nõudmise korral 
valmis esitama dokumentaalseid tõendeid.  
 
9. Kujutistega seotud õigused ja helisalvestised  
 
Kui tulemuses on äratuntavalt kujutatud füüsilisi isikuid või salvestatud nende häält või mis 
tahes muid isiklikke üksikasju, peab töövõtja hankima nende isikute (või alaealiste korral nende 
suhtes vanemlikke õigusi omavate isikute) avalduse, millega nad annavad loa oma kujutise, 
hääle või isikliku üksikasja kirjeldatud viisil kasutamiseks, ja esitama nõudmise korral avaliku 
sektori hankijale loa koopia. Töövõtja peab kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega võtma 
vajalikud meetmed sellise nõusoleku saamiseks.  
 
10. Olemasolevate õiguste autoriõiguse märge 
 
Kui töövõtja säilitab tulemuste teatava osa suhtes olemasolevad õigused, tuleb tulemuse artikli 
I.15 punkti 1 kohasel kasutamisel lisada selle kohta viide koos järgmise vastutuse välistamise 
klausliga: „© – aasta – Euroopa Liit. Kõik õigused kaitstud. Mõne osa kasutamise luba on 
teatavate tingimuste alusel antud ELile“, või mõne muu võrdväärse vastutuse välistamise 
klausliga, mida avaliku sektori hankija peab kõige asjakohasemaks või mille osas 
lepinguosalised võivad iga üksikjuhtumi puhul eraldi kokku leppida. See tingimus ei ole 
kohaldatav, kui sellise viite lisamine on praktilistel põhjustel võimatu. 
 
11. Liidu rahastamise nähtavus ja vastutuse välistamine 
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Tulemuste kasutamisel peab töövõtja osutama sellele, et need on loodud liiduga sõlmitud 
lepingu alusel ja et nendes avaldatud arvamuste näol on tegemist üksnes töövõtja 
arvamustega, mis ei väljenda avaliku sektori hankija ametlikku seisukohta. Avaliku sektori 
hankija võib selle kohustuse täitmisest kirjalikult loobuda või esitada teksti vastutuse 
välistamise kohta.  
 
 
ARTIKKEL II.10 – KONFIDENTSIAALSUS- JA VAIKIMISKOHUSTUS 
 
1. Töövõtja on kohustatud ilma Euroopa Parlamendi eelneva kirjaliku loata mitte avaldama 

vastavate volitusteta isikutele fakte, teavet, teadmisi, dokumente ega muid asjaolusid, 
mille konfidentsiaalsusest on Euroopa Parlament teda teavitanud. See kohustus on 
töövõtjale pärast ülesannete täitmise lõpetamist jätkuvalt siduv ning kehtib kõigi teabe 
osade kohta kuni nende õiguspärase avaldamiseni.  

 
2. Töövõtja kohustab ka oma esindajaid, töötajaid, kaastöötajaid, alltöövõtjaid ja 

õigusjärglasi konfidentsiaalsust tagama.  
 
3. Töövõtja kohustub iseenda ja oma töötajate nimel mitte kasutama fakte, teavet, teadmisi, 

dokumente ega muid asjaolusid, mis on talle edastatud või millest ta on saanud teadlikuks 
lepingu täitmise käigus, ega oma teenuste tulemusi muul eesmärgil kui lepingu täitmiseks 
ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele ilma Euroopa Parlamendi eelneva 
kirjaliku loata. See kohustus jääb kehtima ka pärast lepingu täitmist. 

 
4. Käesolev artikkel ei piira töövõtja võimalikke kohustusi, mis tulenevad kehtivatest 

õigusnormidest või mille on kehtestanud pädev kohus või muu ametiasutus.  
 
ARTIKKEL II.11 – ANDMEKAITSE 
 
1. Euroopa Parlament töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete 
vaba liikumist (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39). 

 
Ka töövõtja töötleb Euroopa Parlamendi nimel isikuandmeid kooskõlas määrusega (EL) 
2018/1725 ja täidab kõiki sellest tulenevaid kohustusi. Töövõtja ja tema alltöövõtjad, kes 
Euroopa Parlamendi nimel isikuandmeid töötlevad, on „volitatud töötlejad“ nimetatud 
määruse artikli 3 punkti 12 tähenduses. 

 
Igasugune muu isikuandmete töötlemine töövõtja poolt seoses käesoleva lepinguga 
toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1). Isikuandmete töötlemine käesoleva lepinguga 
seoses on lubatud ainult juhul, kui see on lepingu täitmiseks vajalik, ilma et see piiraks 
nimetatud määruses sätestatud muid juhtumeid.  

 
2. Alljärgnevaid punkte kohaldatakse juhul, kui töövõtja töötleb isikuandmeid Euroopa 

Parlamendi nimel ja sellises ulatuses, nagu lepingus on ette nähtud.  
 
3. Käesoleva lepingu täitmisel kasutatavad serverid ja muud andmetöötlusseadmed 

peavad asuma ja olema kättesaadavad üksnes määruse (EL) 2018/1725 territoriaalsel 
kohaldamisalal või sellise kolmanda riigi territooriumil, mille kohta Euroopa Komisjon on 
määruse (EL) 2016/679 artikli 45 kohaselt teinud otsuse, et asjaomane kolmas riik tagab 
kogu oma territooriumil või osal sellest ühes või mitmes kindlaksmääratud sektoris 
isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellise otsuse puudumisel võivad serverid või muud 
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andmetöötlusseadmed asuda kolmanda riigi territooriumil üksnes määruse (EL) 
2018/1725 artiklites 48 ja 50 sätestatud tingimustel.  

 
4. Töövõtja võib tegutseda üksnes artikli I.13 punktis 1 nimetatud vastutava töötleja kirjalike 

korralduste kohaselt, sealhulgas isikuandmete edastamisel kolmandasse riiki või 
rahvusvahelisele organisatsioonile, välja arvatud juhul, kui seda nõuab volitatud töötleja 
suhtes kohaldatav liidu või liikmesriigi õigusakt. Sellisel juhul teavitab volitatud töötleja 
vastutavat töötlejat enne töötlemist sellest õiguslikust nõudest, välja arvatud juhul,  kui 
kõnealuses õigusaktis on selline teavitamine kaalukate avalike huvide tõttu keelatud. 

 
Töövõtja teavitab vastutavat töötlejat asjaomastest isikuandmetega seotud rikkumistest 
põhjendamatu viivituseta ja kõige rohkem 48 tunni jooksul pärast rikkumisest 
teadasaamist. Sellisel juhul annab töövõtja vastutavale töötlejale vähemalt järgmist 
teavet: 
 
a) isikuandmetega seotud rikkumise laad ja võimaluse korral asjaomaste 
andmesubjektide kategooriad ja ligikaudne arv ning isikuandmete asjaomaste kirjete 
liigid ja ligikaudne arv; 
 
b) rikkumise võimalikud tagajärjed; 
 
c) rikkumise lahendamiseks, sealhulgas vajaduse korral rikkumise võimaliku kahjuliku 
mõju leevendamiseks võetud või kavandatud meetmed. 

 
Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat kohe, kui mõni korraldus läheb tema 
arvates vastuollu nimetatud määruse või liikmesriigi või liidu muude andmekaitsealaste 
sätetega. 

 
5. Töövõtja tagab, et kõigis lepingutes, mille ta sõlmib oma alltöövõtjatega Euroopa 

Parlamendi nimel isikuandmete töötlemise toimingute tegemiseks, kehtestatakse samad 
andmekaitsekohustused, mis on sätestatud käesolevas lepingus. Töövõtja esitab nende 
lepingute koopiad Euroopa Parlamendile. 

 
6. Töövõtja:  
 
a) tagab, et isikud, kellel on luba isikuandmeid töödelda, oleksid kohustunud järgima 

konfidentsiaalsusnõuet või et nende suhtes kehtiks asjakohane põhikirjajärgne 
konfidentsiaalsuskohustus, ning annab neile juurdepääsu isikuandmetele üksnes sel 
määral, mis on vajalik lepingu rakendamiseks, haldamiseks ja järelevalveks;  

 
b) võttes arvesse töötlemise laadi, aitab võimaluse piires vastutaval töötlejal asjakohaste 

tehniliste ja korralduslike meetmete abil täita vastutava töötleja kohustust vastata 
andmesubjekti õiguste teostamise taotlustele; 

 
c) aitab vastutaval töötlejal tagada liidu õigusest, eelkõige määruse (EL) 2018/1725 

artiklitest 14–25 ja 33–41 tulenevate kohustuste täitmine, võttes arvesse töötlemise laadi 
ja töövõtjale saadaolevat teavet;  

 
d) vastutava töötleja valikul kas kustutab või tagastab vastutavale töötlejale struktureeritud, 

üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus kõik isikuandmed pärast seda, kui andmete 
töötlemisega seotud teenused on osutatud, ja kustutab kõik olemasolevad koopiad, välja 
arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on nõutav isikuandmete säilitamine;  

 
e) teeb vastutavale töötlejale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik käesolevas artiklis 

sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks, ning võimaldab Euroopa 
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Andmekaitseinspektoril, vastutaval töötlejal või vastutava töötleja volitatud muul audiitoril 
teha auditeid ja kontrolle ning panustab nendesse. 

 
7. Töövõtja rakendab riskile vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi 

ja korralduslikke meetmeid, mis võivad muu hulgas hõlmata vastavalt vajadusele 
järgmist: 

 
a) isikuandmete pseudonümiseerimine ja krüpteerimine;  
 
b) võime tagada isikuandmeid töötlevate süsteemide ja teenuste kestev konfidentsiaalsus, 
terviklus, kättesaadavus ja vastupidavus;  
 
c) võime taastada füüsilise või tehnilise vahejuhtumi korral õigeaegselt isikuandmete 

kättesaadavus ja juurdepääs andmetele;  
 
d) tehniliste ja korralduslike meetmete tõhususe korrapärase testimise ja hindamise kord, 

mis võimaldab tagada isikuandmete turvalise töötlemise; 
 
e) meetmed, mida võetakse selleks, et kaitsta edastatavaid, salvestatud või muul viisil 

töödeldavaid isikuandmeid juhusliku hävimise või ebaseadusliku hävitamise, 
kaotsimineku, muutmise ja loata avalikustamise või neile juurdepääsu eest.  

 
8. Töövõtja tagab, et tema volitusel tegutsevad füüsilised isikud, kellel on juurdepääs 

isikuandmetele, ei töötle neid muul juhul kui vastutava töötleja korraldusel, välja arvatud 
olukord, kus kõnealune isik on liidu õigusakti alusel kohustatud seda tegema.  

 
9. Töövõtja peab vastutavale töötlejale viivitamata teatama igast õiguslikult siduvast 

taotlusest vastutava töötleja nimel töödeldavate isikuandmete avaldamiseks, kui selle on 
esitanud mõne riigi avalik-õiguslik asutus, sealhulgas kolmanda riigi asutus.  

 
10. Euroopa Parlament jätab endale õiguse kontrollida, kuidas töövõtja järgib ja rakendab 

käesolevas artiklis ette nähtud meetmeid. 
 
ARTIKKEL II.12 – EUROOPA PARLAMENDI VISUAALSE KUJUTISE KASUTAMISE 
KEELD 
 
1. Töövõtja ei tohi ilma Euroopa Parlamendi eelneva kirjaliku loata kasutada reklaami- või 

ärieesmärgil Euroopa Parlamendi hoonete välis- või sisevaadetega fotosid. 
 
2. Punktis 1 osutatud Euroopa Parlamendi loale võib seada eritingimusi ning seda kindla 

ajavahemikuga piirata. 
 
 
ARTIKKEL II.13 – TEABE KASUTAMINE, LEVITAMINE JA AVALDAMINE 
 
1. Töövõtja volitab Euroopa Parlamenti kõiki lepingus sisalduvaid või sellega seotud 

andmeid, eriti töövõtja isiku, lepingu eseme ja kehtivusaja, makstud summa ning 
aruannetega seotud andmeid, mis tahes eesmärgil, vahenditega ja kujul töötlema, 
kasutama, levitama ja avaldama. Isikuandmete puhul kohaldatakse eritingimuste 
vastavaid sätteid. 

 
2. Lepinguga seotud teabe levitamiseks või avaldamiseks töövõtja poolt on vaja Euroopa 

Parlamendi eelnevat kirjalikku luba. Euroopa Parlament võib selle loa andmiseks nõuda, 
et töövõtja märgiks ära Euroopa Liidu makstud summa, või kehtestada muid tingimusi. 
Igal juhul tuleb levitamisel või avaldamisel märkida, et väljendatud on üksnes töövõtja 
arvamust ja tegemist ei ole Euroopa Parlamendi ametliku seisukohaga.  
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3. Töövõtjal on keelatud kasutada lepinguga seoses saadud teavet muul eesmärgil kui 

lepingu täitmiseks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament on andnud selleks eelnevalt 
sõnaselge kirjaliku loa. 
 

4. Kogu teabe ja kõigi dokumentide suhtes, mis on töövõtjale käesoleva lepingu täitmisega 
seoses edastatud, ning lepingu täitmise tulemuste suhtes kohaldatakse protokolli nr 7 
Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta selles osas, mis puudutab arhiivide 
puutumatust. See kehtib ka kõigi vastutava töötleja nimel töödeldud andmete kohta ning 
artikli II.11 punktis 3 osutatud serverite ja muude andmetöötlusseadmete kohta.  
 
Kui mõni riigi ametiasutus või muu kolmas isik taotleb sellisele teabele või sellistele 
dokumentidele, tulemustele, andmetele, serveritele või seadmetele juurdepääsu, siis 
töövõtja või alltöövõtja keeldub sellest, palub taotlejal pöörduda Euroopa Parlamendi 
poole ja teavitab parlamenti kõnealusest taotlusest. 

 
 
ARTIKKEL II.14 – EUROOPA PARLAMENDI SEADMETE VÕI TEENUSTE KASUTAMINE 
 
1. Hanke tingimuste kohaselt töövõtja ja tema töötajate kasutusse antud telefone, arvuti- või 

kontoriseadmeid ja/või muid teenuseid võib kasutada üksnes ametiülesannete täitmiseks. 
 
2. Euroopa Parlament jätab endale eraelu puutumatuse ja ärisaladuse kaitset käsitlevaid 

eeskirju arvesse võttes õiguse kontrollida igal ajal, kuidas töövõtja ja tema töötajad 
nimetatud seadmeid ja/või teenuseid kasutavad. Töövõtja kohustub teavitama oma 
töötajaid kirjalikult Euroopa Parlamendi sellisest õigusest. 

 
3. Kui seadmeid või teenuseid kasutatakse muul otstarbel kui tööülesannete täitmiseks või 

väärkasutatakse neid muul viisil, tehakse tööandjale hoiatus. Kui probleemi ei lahendata, 
võetakse seadmed ja/või juurdepääs teenustele ära. Kui Euroopa Parlament peab 
probleemi tõsiseks, võib ta võtta ära seadmed ja/või juurdepääsu teenustele ilma eelneva 
hoiatuseta.  

 
4. Eelmises punktis osutatud kasutamisest tekkinud kahju korral kehtivad töövõtja vastutuse 

suhtes artiklid I.10 ja II.2. Euroopa Parlament võib kantud kahju nõuetekohaseks 
hüvitamiseks kohaldada artikli I.10 punktis 1 ette nähtud meetmeid.  

 
 
ARTIKKEL II.15 – TÖÖVÕTJA VALDUSES OLEVAD EUROOPA PARLAMENDI 
MATERJALID, KOMPONENDID, SEADMED, JOONISED, NÄIDISED, TARVIKUTE 
TÜÜBID, MUDELID, ŠABLOONID, KALIIBRID JA TARKVARA 
 
1. Töövõtja vastutab lepingu täitmise eesmärgil tema valduses olevate Euroopa Parlamendi 

materjalide, komponentide, seadmete, jooniste, näidiste, tarvikute tüüpide, mudelite, 
šabloonide, kaliibrite ja tarkvara kaotamise või rikkumise eest nii juhul, kui Euroopa 
Parlament on need nimetatud eesmärgil tema valdusesse andnud, kui ka juhul, kui 
töövõtja on need ise Euroopa Parlamendi nimel ostnud.  

 
2. Punktis 1 osutatud kaotamise või rikkumise hüvitamine toimub pärast töövõtjaga 

konsulteerimist Euroopa Parlamendi valitud viisil kas materiaalselt (asendamise või 
parandamise teel) või asenduse hüvitamise teel, lähtudes kaotuse või rikkumise aegsest 
hinnast, mida vajaduse korral suurendatakse lõivude või kaudsete maksude võrra, mida 
riigi ametivõimud võivad selle summa pealt nõuda. 

 
3. Kui punktis 1 osutatud vara on amortiseeruv, arvestatakse üksnes selle jääkväärtust.  
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ARTIKKEL II.16 – VÄÄRAMATU JÕUD 
 
1. Vääramatu jõud tähendab ettenägematut ja erandlikku olukorda või sündmust, mis ei sõltu 

lepinguosaliste tahtest, mida ei põhjustanud nende eksimus ega hooletus, mis takistab 
üht neist mõnda lepingulist kohustust täitmast ning mida ei oleks olnud võimalik 
nõuetekohase hoolsusega ära hoida. Seadmete või materjali vigu, viivitusi seadmete või 
materjali kasutuselevõtmises ning töövaidlusi, streike, alltöövõtja poolset lepingu täitmata 
jätmist ja finantsprobleeme ei saa pidada vääramatuks jõuks, välja arvatud juhul, kui need 
on kindlaks tehtud vääramatu jõu esinemise otsene tagajärg. 

 
2. Vääramatu jõu korral teavitab kumbki lepinguosaline teist sellest viivitamata 

väljastusteatega tähtkirja teel või sellega samaväärsel viisil, märkides ära sündmuse laadi, 
tõenäolise kestuse ja eeldatava mõju. 

 
3. Kui vääramatu jõud on takistanud lepinguosalist lepingulisi kohustusi täitmast, ei käsitata 

seda lepinguliste kohustuste rikkumisena. Kui töövõtja ei saa talle antud ülesandeid 
vääramatu jõu tõttu täita, ei ole tal õigust tasule ega hüvitisele. Kui töövõtja täidab 
ülesandeid osaliselt, tasutakse talle vastava osa eest. Käesolevad sätted e i mõjuta 
töövõtja õigust reisi- ja elamiskulude ning lepingu täitmisega seotud seadmete 
kohaletoimetamise kulude hüvitamisele. 

 
4. Lepinguosalised võtavad kõik vajalikud meetmed võimaliku kahju vähendamiseks.  
 
 
ARTIKKEL II.17 – LEPINGU LÕPETAMINE EUROOPA PARLAMENDI POOLT 
 
1. Euroopa Parlamendil on õigus kohtusse pöördumata ja hüvitist maksmata leping tervikuna 

või osaliselt lõpetada väljastusteatega tähtkirja teel järgmistel asjaoludel:  
 

a) kui töövõtja või töövõtja võlgade eest piiramatut vastutust kandev isik on mõnes 
finantsmääruse artikli 136 lõike 1 punktides a või b sätestatud olukorras;  

 
b) kui töövõtja või isik finantsmääruse artikli 136 lõike 4 punktide a ja c tähenduses on 

mõnes finantsmääruse artikli 136 lõike 1 punktides c–h või artikli 136 lõikes 2 
sätestatud olukorras; 

 
c) kui töövõtja ei täida selliseid keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse alusel kohaldatavaid 

kohustusi, mis on kehtestatud liidu õigusega, siseriikliku õiguse ja 
kollektiivlepingutega või direktiivi 2014/24/EL X lisas loetletud rahvusvaheliste 
keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse sätetega;  

 
d) kui töövõtja on olukorras, mis võib endast kujutada artiklis II.8 osutatud huvide 

konflikti või ametialast huvide konflikti; 
 
e) kui töövõtja on hankemenetluses osalemiseks nõutavate andmetena esitanud 

valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud; 
 
f) kui muudatus töövõtja õiguslikus, rahalises või tehnilises olukorras või 

organisatsioonilises struktuuris võib Euroopa Parlamendi arvates lepingu täitmist 
oluliselt mõjutada; 

 
g) kui töövõtja ei suuda oma süü tõttu saada mõnda lepingu täitmiseks vajalikku luba 

või litsentsi; 
 



 21/24  

h) kui töövõtjale väljastusteatega tähtkirja teel saadetud hoiatus, milles nimetatakse 
lepinguliste kohustuste rikkumise olemus ja milles Euroopa Parlament märgib, et 
lepingu täitmine ei vasta lepingu, hanke tingimuste ja selle lisade sätetele või 
töövõtja pakkumusele, on jäänud 15 kalendripäeva jooksul alates saatmisest 
täielikult või osaliselt tulemuseta; 

 
i) kui töövõtja suhtes kehtib finantsmääruse artiklis 138 osutatud karistus; 
 
j) kui pärast lepingu sõlmimist ilmnevad hankemenetluse või lepingu täitmise juures 

olulised vead, eeskirjade eiramine, korruptsioon või pettus; kui nimetatud vigades, 
eeskirjade eiramises, korruptsioonis või pettuses on süüdi töövõtja, võib Euroopa 
Parlament vastavalt nimetatud vigade, eeskirjade eiramise, korruptsiooni ja pettuse 
raskusele keelduda lisaks sellele maksmisest, nõuda tagasi juba makstud summad 
ja lõpetada kõik lepingud, mis selle töövõtjaga on sõlmitud; 

 
k) kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisest tulenevate põhimõtteliste 

muutuste tõttu langevad ära lepingu aluseks olevad lepinguosaliste eeldused, 
mistõttu ei oleks enam mõistlik arvata, et Euroopa Parlament lepingut jätkab, või 
satuks lepingu jätkamine vastuollu Euroopa Parlamendi juriidiliste kohustustega. 

 
2. Vääramatu jõu korral, millest on vastavalt artiklile II.16 teatatud, võib kumbki 

lepinguosaline kehtiva lepingu lõpetada, kui seda ei ole võimalik täita aja jooksul, mis 
vastab vähemalt ühele viiendikule eritingimustes sätestatud ajavahemikust. 

 
3. Enne lepingu lõpetamist punkti 1 alapunkti i alusel antakse töövõtjale võimalus esitada 

kuni 15 kalendripäeva jooksul alates sellekohase teate väljastusteatega tähtkirja teel 
saatmise kuupäevast oma seisukohad. 

 
4. Lõpetamine jõustub väljastusteatega tähtkirjaga saadetud lõpetamisteate kättesaamise 

kuupäeval või mõnel muul selles teates nimetatud kuupäeval. 
 
5. Lõpetamise tagajärjed: 
 

a) kui Euroopa Parlament lõpetab lepingu käesoleva artikli alusel ja ilma et see piir aks 
muid lepingu sätteid, loobub töövõtja kõigist otsese või kaudse kahju nõuetest, 
sealhulgas lõpuni osutamata teenuste tõttu saamata jäänud oodatava kasumi nõudest. 
Pärast lepingu lõpetamise teate kättesaamist võtab töövõtja kohe kõik asjakohased 
meetmed kulude vähendamiseks, kahju vältimiseks ning oma kohustuste 
katkestamiseks või vähendamiseks. Töövõtja koostab 60 kalendripäeva jooksul alates 
kõnealusest kuupäevast eritingimustes nõutud dokumendid kuni lepingu lõpetamise 
kuupäevani täidetud ülesannete kohta; 
 

b) Euroopa Parlament võib nõuda lõpetamise tõttu kantud kulude ning otseste ja kaudsete 
kahjude hüvitamist ja nõuda tagasi kõik töövõtjale lepingu raames juba makstud 
summad; 
 

c) pärast lõpetamist võib Euroopa Parlament lepingu täitmiseks kasutada asendamist, 
mille puhul ta võib tööde lõpuleviimiseks kasutada teisi töövõtjaid. Euroopa Parlamendil 
on pärast töövõtja kirjalikku teavitamist õigus nõuda lepingu täitmist asendamise teel, 
et tagada lepingus sätestatud teenuste nõuetekohane osutamine, seda isegi juhul, kui 
ta ei lõpeta lepingut. Sellisel juhul on Euroopa Parlamendil õigus nõuda töövõtjalt välja 
kõik tööde lõpuleviimisega seotud lisakulud, ilma et see piiraks tema muid 
lepingujärgseid õigusi või tagatisi; 
 

d) pärast lõpetamist võib Euroopa Parlament määrata haldus- ja rahalisi karistusi 
finantsmääruse artiklites 136–141 esitatud tingimuste kohaselt. 
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ARTIKKEL II.18 – VAIDLUSED JA EKSPERDIHINNANGUD 
 
1. Faktide või tehnilist kontrolli nõudva vaidluse korral võib küsimuse tõstatanud 

lepinguosaline lasta enne kohtusse pöördumist koostada eksperdihinnangu. Selleks 
teavitab ta teist lepinguosalist kirjalikult vaidluse esemest ning pakub välja eksperdi nime. 

 
2. Teine lepinguosaline peab 15 kalendripäeva jooksul teatama, kas ta nõustub nimetatud 

eksperdi kasutamisega või mitte, ning esitab keeldumise korral oma ettepaneku, millele 
tuleb vastata 15 kalendripäeva jooksul. Kirjavahetus peab toimuma väljastusteatega 
tähtkirja teel. 

 
3. Kui lepinguosalised kokkuleppele ei jõua, annab vaidluse algatanud lepinguosaline 

vaidluse lepingu artikli I.12 alusel pädevasse kohtusse ja palub vajaduse korral kohtul 
määrata eksperdi. 

 
 
ARTIKKEL II.19 – HALDUS- JA RAHALISED KARISTUSED 
 
1. Euroopa Parlament võib määrata haldus- või rahalisi karistusi järgmistel juhtudel: 

 
a) töövõtja on finantsmääruse artikli 136 kohases menetlusest kõrvalejätmist 

põhjustavas olukorras;  
b) töövõtja on hankemenetluses osalemiseks vajalike, Euroopa Parlamendi nõutavate 

andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud; 
 
Kõigil juhtudel peab Euroopa Parlament või finantsmääruse artikli 143 alusel moodustatud 
toimkond andma töövõtjale kõigepealt võimaluse esitada oma tähelepanekud.  
 

2. Haldus- või rahalised karistused peavad olema proportsionaalsed lepingu maksumuse ja 
reeglite rikkumise raskusega ning võivad seisneda järgmises: 

 
a) töövõtja jäetakse kõrvale Euroopa Liidu eelarvest rahastatavatest lepingutest või 

toetustest ja/või 
b) töövõtjale määratakse rahaline karistus kuni 10% ulatuses asjaomase lepingu 

maksumusest ja/või 
c)  avaldatakse töövõtja nimi, menetlusest kõrvalejätmist põhjustav olukord ja 

kõrvalejätmise kestus vastavalt finantsmääruse artikli 140 lõikele 1. 
 
 
ARTIKKEL II.20 – KONTROLLIMINE JA AUDITEERIMINE 
 
1. Finantsmääruse artikli 257 kohaselt on Euroopa Kontrollikojal õigus auditeerida Euroopa 

Liidu eelarvest makseid saavate füüsiliste ja juriidiliste isikute valduses olevaid dokumente 
alates lepingu allkirjastamisest kuni viis aastat pärast lõppmakse tegemise kuupäeva.  

 
2. Euroopa Parlamendil, tema valitud kolmandal isikul või Euroopa Andmekaitseinspektoril 

(isikuandmete töötlemise osas) on Euroopa Kontrollikojaga samad õigused inspekteerida 
ja kontrollida lepingu sätete järgimist alates lepingu allkirjastamisest kuni viis aastat pärast 
lõppmakse tegemise kuupäeva. 

 
3.  Lisaks sellele võib Euroopa Pettustevastane Amet alates lepingu allkirjastamisest kuni viis 

aastat pärast lõppmakse tegemise kuupäeva korraldada kohapealset kontrolli ja 
inspekteerimist vastavalt nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 (mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
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Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, ELT 
L 292, 15.11.1996, lk 2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta 
määrusele (EL) nr 883/2013 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta, 
ELT L 248, 18.9.2013, lk 1). 

 
4. Vastavalt määrusele (EL) 2018/1725 ja finantsmääruse artiklile 57 võidakse artiklis I.13 

osutatud isikuandmeid liidu finantshuvide kaitse eesmärgil edastada siseauditi talitustele, 
Euroopa Kontrollikojale, finantsmääruse artikli 143 alusel asutatud toimkonnale või 
Euroopa Pettustevastasele Ametile. 

 
 
ARTIKKEL II.21 – KESKKONNA- JA SOTSIAALSÄTTED 
 
1. Euroopa Parlament jätab endale õiguse viia töövõtja juures ise läbi inspekteerimist ja 

kontrolle, mis on vajalik artiklis I.7 sätestatud keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse nõuete 
järgimise tagamiseks. Inspekteerimist ja kontrolle võib osaliselt või täielikult teha Euroopa 
Parlamendi poolt selleks nõuetekohaselt volitatud kolmas isik.  

 
2. Kui tuvastatakse, et töövõtja ei järgi kehtestatud kohustusi, või kui töövõtja keeldub sellest, 

et Euroopa Parlament või nõuetekohaselt volitatud kolmas isik viib läbi kontro lle, võib 
Euroopa Parlament lepingu lõpetada. 

 
 
ARTIKKEL II.21a – TURVAMEETMEID KÄSITLEVAD SÄTTED 
 
1. Töövõtja kohustub käesoleva lepingu täitmisel järgima ise ja tagama, et tema nimel 

tegutsevad isikud järgivad riiklikke ja institutsioonisiseseid turva- ja ohutusstandardeid, 
mida kohaldatakse Euroopa Parlamendi töökohtadele, valdustele ja (või) seal 
korraldatavatele sündmustele juurdepääsu suhtes, ja kõiki muid samalaadseid kehtivaid 
piiranguid. Töövõtja on teadlik sellest, et nimetatud standardite järgimine võib hõlmata 
muu hulgas kohustust hankida Euroopa Parlamendi pädevatelt teenistustelt ja (või) riigi 
ametiasutustelt nii endale kui ka lepingu täitmisel töövõtja nimel tegutsevatele isikutele 
juurdepääsutõend. 

 
2. Töövõtja peab tegema koostööd Euroopa Parlamendi pädeva turvateenistusega, olles 

abiks selle eesmärkide ja ülesannete täitmisel. Koostöö hõlmab muu hulgas töövõtja 
kohustust teavitada viivitamata pädevat teenistust, kui käesoleva lepingu täitmisel tema 
nimel tegutsev isik vahetub, ning anda teada võimalikest turvaprobleemidest. 

 
3. Juhul, kui töövõtja nimel tegutsevale isikule, kellel on vaja juurdepääsu Euroopa 

Parlamendi töökohtadele, valdustele ja (või) seal korraldatavatele sündmustele, ei 
väljastata turvalisuse akrediteeringut või juurdepääsutõendit või kui ta selle kaotab, leiab 
töövõtja talle viivitamata asendaja. Ka igasugune muu kohaldatavate turva - ja 
ohutusstandardite rikkumine annab Euroopa Parlamendile õiguse nõuda asjaomasele 
isikule asendajat. Asendustöötajatel peavad olema vajalikud turvalisuse akrediteeringud 
ja (või) juurdepääsutõendid ning nad peavad olema võimelised jätkama lepingu täitmist 
samadel lepingutingimustel. Töövõtja vastutab talle antud ülesannete täitmisel tekkida 
võivate viivituste eest, mille põhjustab töötajate asendamine vastavalt käesolevale 
artiklile. 

 
4. Kui töövõtja ei täida turvalisusega seotud kohustusi ja (või) keeldub 

akrediteerimismenetlusest ja (või) julgeolekukontrollist, on Euroopa Parlamendil õigus 
käesolev leping ette teatamata lõpetada. 

 
 
ARTIKKEL II.22 – LEPINGU MUUTMINE 
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1. Lepingu või selle lisade muudatuste, sealhulgas lisamiste ja väljajätmiste kohta tuleb 

sõlmida lepinguga samadel tingimustel kirjalik lisaleping. Suulised kokkulepped ei ole 
lepinguosalistele siduvad. 

 
2. Juhul kui pädev kohus on seisukohal, et mõni lepingu sätetest on kehtetu või ei ole 

jõustatav, jäävad lepingu ülejäänud sätted jõusse ja lepinguosalised kohustuvad 
asendama kehtetu või mittejõustatava sätte teise sättega, millel on kõnealuse sättega 
võimalikult lähedane majanduslik mõju. 

 
3. Kui Euroopa Parlament loobub lepingu mis tahes sättest tulenevate õiguste kasutamisest 

või kohaldamise tagamisest või jätab need õigused kasutamata või nende kohaldamise 
tagamata, ei tähenda see Euroopa Parlamendi loobumist sellest lepingu sättest.  

 
 
 
 
Koostatud /koht/ …..................... /kuupäev/ …............................................... kahes originaalis. 
 
 
 
 
 
 Töövõtja nimel:      Euroopa Parlamendi nimel: 
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