
 

   

SUORA PALVELUHANKINTASOPIMUS 

 

SOPIMUS EMAS 2020-DSC-2020-001  

SOPIMUSPUOLET 

Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan parlamentti,  

joka sijaitsee osoitteessa Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel, 

ja jota edustaa tämän sopimuksen allekirjoittamiseksi 

pääsihteerin kabinetin kabinettipäällikkö Susanne ALTENBERG,  

jäljempänä ”Euroopan parlamentti”, 

yhtäältä 

JA 

 

............................................................ jonka kotipaikka / sääntömääräinen kotipaikka on  

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

jota edustaa ................................................................................................................ .…, 

jonka asema on ................................................................................................, 

jäljempänä ”toimeksisaaja”, 

toisaalta, 

joista jäljempänä käytetään nimitystä ”sopimuspuolet”, 

 
 

OVAT SOPINEET 
 

jäljempänä esitetyistä erityisehdoista ja yleisistä ehdoista. 
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I – ERITYISEHDOT 

 

I.1 ARTIKLA − SOPIMUKSEN KOHDE 
 

1. Toimeksisaaja sitoutuu toimittamaan Euroopan parlamentille tässä sopimuksessa ja sen 
erottamattomana osana olevissa liitteissä määrättyjen ehtojen mukaisesti liitteessä I 
olevan erittelyn mukaiset palvelut. 

 
 
I.2 ARTIKLA – SOPIMUKSEN KESTO 
 
1. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona viimeinen sopimuspuoli allekirjoittaa sen, ja 

sen voimassaoloaika on 12 kuukautta. 
 
I.3 ARTIKLA – RAPORTIT JA ASIAKIRJAT 
 

Toimeksisaaja raportoi palvelujen toimittamisesta tämän sopimuksen ja sen liitteiden 
määräysten mukaisesti. 
 
 

I.4 ARTIKLA – HINTA JA MAKSUN SUORITTAMINEN 
 
1. Hinta on kiinteä, eikä sitä voida tarkistaa sopimuksen koko voimassaoloaikana, 

sopimuksen uusimiset mukaan luettuina. 
 

Kokonaishinta ilmoitetaan liitteessä IV. Hinta ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa.  
Hinta kattaa kaikki toimeksisaajalle tästä sopimuksesta aiheutuvat kustannukset.  

 
2. Sopimukseen perustuvat maksut suoritetaan tämän artiklan mukaisesti vain, jos 

toimeksisaaja on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa viimeistään maksupyynnön 
lähetyspäivänä. Uusia maksupyyntöjä ei voida missään tapauksessa hyväksyä, jos 
Euroopan parlamentti ei ole noudattanut toimeksisaajan aiemmin lähettämiä pyyntöjä 
syistä, jotka liittyvät sopimuksen täyttämättä jättämiseen kokonaan tai osittain, sen 
puutteelliseen täyttämiseen tai sen täyttämisen laiminlyöntiin. 

 
 Jokaiseen maksupyyntöön on ehdottomasti merkittävä yleisten ehtojen II.3  artiklassa 

ilmoitetut tiedot ja liitettävä kaikki teknisten eritelmien kohdassa 4 luetellut asiakirjat.  
 
3. Toimeksisaaja esittää maksupyynnöt seuraavasti: 
 

Maksupyyntö voidaan hyväksyä vain, jos siihen on liitetty 
 

 asiakirjat, jotka on laadittu tässä sopimuksessa ja sen liitteissä annettujen ohjeiden 
mukaisesti ja jotka Euroopan parlamentti on hyväksynyt huomautuksilla ja/tai 
varaumilla varustettuna tai ilman niitä 

 
  asianmukainen lasku, jossa mainitaan sopimuksen viitenumero ja seuraava viite: 

EMAS Unit. 
 

Jäljempänä 6 kohdassa ilmoitetussa määräajassa suoritetaan sopimuksessa mainittu 
kokonaismäärä. 
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5. Laskutus 
 
Toimeksisaajan on lähetettävä kaikki tämän sopimuksen täyttämiseen liittyvät 
maksupyynnöt tai hyvityslaskut Euroopan parlamentin virkapostiyksikköön osoitteeseen 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Euroopan parlamentti maksaa tämän sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat laskut ja 
hyväksyy loppuraportin 30 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona Euroopan 
parlamentin tilinpitäjä on kirjannut maksupyynnön. Maksu katsotaan suoritetuksi 
arvopäivänä, jona Euroopan parlamentin tiliä on veloitettu. 

 
7. Euroopan parlamentti voi milloin tahansa maksupyynnön vastaanottamisen jälkeen 

keskeyttää maksuajan kulumisen ilmoittamalla toimeksisaajalle, että tämän pyyntöä ei 
voida noudattaa seuraavista syistä: 

 
a)  maksupyynnössä ilmoitetut määrät eivät ole erääntyneet maksupyynnön 

vastaanottopäivänä 
 
b)  toimeksisaaja ei ole esittänyt kaikkia sovellettavassa laissa tai tässä sopimuksessa 

edellytettyjä asiakirjatodisteita, mutta Euroopan parlamentti katsoo, että 
toimeksisaaja voi korjata puutteen, ilman että maksupyyntö hylätään 8  kohdassa 
tarkoitetulla tavalla 

 
c)  Euroopan parlamentti katsoo tarpeelliseksi tehdä lisätarkastuksia varmistaakseen, 

että maksupyynnössä ilmoitetut määrät ovat erääntyneet 
 
d)  toimeksisaaja ei ole lähettänyt vastuuyksikölle jäljennöstä tässä artiklassa 

tarkoitetusta [väli/loppu]raportista.  
 
Euroopan parlamentti ilmoittaa toimeksisaajalle keskeytyksestä saantitodistuskirjeellä tai 
sähköpostitse. Keskeytys on voimassa ilmoituksessa mainitusta päivästä alkaen. Jäljellä 
oleva määräaika alkaa kulua uudelleen keskeytyksen päättymisestä eli 
 
 a alakohdassa kyseisen maksun eräpäivästä, jonka Euroopan parlamentti vahvistaa 

ilmoituksessa 

 b alakohdassa siitä päivästä, jona 5 kohdassa tarkoitettu Euroopan parlamentin 
virkapostiyksikkö on vastaanottanut kyseiset ilmoituksessa mainitut asiakirjatodisteet 

 c ja d alakohdassa kohtuullisen ajanjakson kuluttua, jonka Euroopan parlamentti 
määrittelee ja antaa toimeksisaajalle tiedoksi ilmoituksella, 

 
8. Euroopan parlamentti voi hylätä maksupyynnöt seuraavista syistä ilmoittamalla asiasta 

toimeksisaajalle saantitodistuskirjeellä: 
 

a)  maksupyynnössä tarkoitettu maksu ei ole erääntynyt 
b)  maksupyyntö on virheellinen ja siitä on tehtävä hyvityslasku tai 
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c)  maksupyyntö tai lasku ei sisällä kaikkia tässä sopimuksessa tai sovellettavassa laissa 
edellytettyjä olennaisia asiakirjatodisteita ja tietoja tai maksupyyntöä laadittaessa ei ole 
noudatettu sovellettavia verosäännöksiä.  

 
9. Jos maksu viivästyy, toimeksisaaja voi vaatia viivästyskorkoa. Viivästyskorko on Euroopan 

keskuspankin viimeaikaisimpiin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltama korko 
(”viitekorko”) korotettuna kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Tällöin sovelletaan 
erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä voimassaolevaa viitekorkoa. Kyseiset korot 
julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Korkoa kertyy maksuajan 
päättymispäivää seuraavasta kalenteripäivästä maksun suorittamispäivään.  

 
Jos viivästyskorko on enintään 200 euroa, se maksetaan toimeksisaajalle vain pyynnöstä, 
joka tämän on esitettävä kahden kuukauden kuluessa maksun vastaanottopäivästä.  

 
10. Maksut suoritetaan euromääräisinä tilisiirtoina seuraavalle toimeksisaajan pankkitilille:  
 

Pankin nimi: [täydennetään] 
Konttorin täydellinen osoite: [täydennetään] 
Tilinomistajan täydellinen nimi: [täydennetään] 
Täydellinen tilinumero tunnuksineen: [täydennetään] 
IBAN-tilinumero ja BIC-koodi: [täydennetään] 

 
 
I.5 ARTIKLA – HINNAN TARKISTAMINEN 
 
Tätä lauseketta ei sovelleta tähän sopimukseen 

 
 
I.6 ARTIKLA – VAKUUDET 

 
Tätä lauseketta ei sovelleta tähän sopimukseen 
 
 
I.7 ARTIKLA – SOPIMUKSEN TÄYTTÄMINEN 
 
Toimeksisaajan on täytettävä tarjouseritelmän mukaiset vähimmäisvaatimukset. 
Toimeksisaajan on noudatettava sovellettavia ympäristö- ja sosiaalialan sekä työoikeuden 
velvoitteita, jotka on vahvistettu unionin oikeudessa, kansallisessa lainsäädännössä ja 
työehtosopimuksissa tai julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65) liitteessä X lueteltujen kansainvälisten ympäristö- ja sosiaalialaa 
sekä työoikeutta koskevien sopimusten määräyksissä. 

 
 
I.8 ARTIKLA – HYVÄKSYMISMENETTELYT 
 
Tätä lauseketta ei sovelleta tähän sopimukseen 
 
 
I.9 ARTIKLA – TAKUU 
 
1. Toimeksisaaja antaa jokaiselle palvelujen kohteena olevalle tuotteelle kahden vuoden  

takuun alkaen siitä päivästä, jona palvelut on toimitettu. 
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2. Toimeksisaajan on korjattava virheet tai toimintahäiriöt, jotka Euroopan parlamentti 
saattaa sen tietoon takuuaikana, 30 kalenteripäivän kuluessa tiedoksiannosta.  

 
 
I.10 ARTIKLA – VIIVÄSTYMINEN, ILMEINEN LAIMINLYÖNTI, SOPIMUKSEN 
TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN, SOPIMUSVELVOITTEIDEN NOUDATTAMATTA 
JÄTTÄMINEN JA SOPIMUKSEN PUUTTEELLINEN TÄYTTÄMINEN 

 
1. Kun kyseessä on viivästyminen, sopimuksen täyttämisen laiminlyönti, sopimuksen 

täyttämättä jättäminen kokonaan tai osittain tai sen puutteellinen täyttäminen tai 
sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättäminen, Euroopan parlamentti voi, kattaakseen 
sille syntyneet vahingot sekä näistä mahdollisesti aiheutuneet korot ja kulut, vähentää 
niiden määrän toimeksisaajalle maksamatta olevista maksuista. Jos pidätetyt määrät eivät 
riitä syntyneen vahingon korvaamiseen asianmukaisesti, Euroopan parlamentti voi ryhtyä 
pidättämisen lisäksi muihin täydentäviin toimiin. Euroopan parlamentti määrittää 
vahingonkorvauksen, viivästyskorkojen ja kulujen määrän niiden veloittamista ja/tai 
myöhempää vaatimista varten ilmoitettuaan toimeksisaajalle sopimusvelvoitteiden 
noudattamatta jättämisestä saantitodistuskirjeellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimeksisaajan oikeutta riitauttaa asia. 

 
2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista Euroopan parlamentti voi soveltaa sakkoa, joka on 

0,2 prosenttia toimittamattomien tilausten arvosta jokaiselta kalenteripäivältä, jonka 
toimitus viivästyy, alkaen siitä päivästä, jona toimeksisaajalle ilmoitetaan viivästymisestä 
saantitodistuskirjeellä. 

 
3. Jos Euroopan parlamentin vastuuyksikkö ei toimeksisaajasta johtuvista syistä voi 

hyväksyä palveluja tai jos palvelut hyväksytään vain osittain, sovelletaan 1  ja 2 kohtaa 
myös palveluihin, joita ei ole hyväksytty. 

 
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa ja rajoittamatta Euroopan parlamentin yleisten 

ehtojen II.19 artiklan mukaisesti asettamia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia, 
Euroopan parlamentti voi, jos toimeksisaajalle saantitodistuskirjeellä lähetetty virallinen 
huomautus ei ole johtanut tulokseen 15 kalenteripäivän kuluessa sen lähettämisestä, 
purkaa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla tästä saantitodistuskirjeellä, ilman että 
toimeksisaajalle syntyy oikeutta vahingonkorvaukseen. Euroopan parlamentti voi myös 
vaatia, että sopimuksen täyttämisen suorittaa kolmas osapuoli yleisten ehtojen 
II.18 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti. 

 
 
I.11 ARTIKLA – SOVELLETTAVA LAKI, YLEISET EHDOT JA SOPIMUKSESTA 
TIEDOTTAMINEN 

 
1. Tähän sopimukseen sovelletaan Euroopan unionin lainsäädäntöä täydennettynä Belgian 

lailla. 
 

2. Toimeksisaaja luopuu omista sopimusehdoistaan. Se vakuuttaa tuntevansa ja 
hyväksyvänsä yleiset ehdot, jotka sisältyvät tähän sopimukseen. 

 
3. Toimeksisaaja vakuuttaa myös hyväksyvänsä, että tietty tähän sopimukseen liittyvät 

seikat, kuten toimeksisaajan nimi tai toiminimi sekä sopimuksen kohde ja arvo, julkistetaan 
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18.  heinäkuuta 2018 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 
(jäljempänä ”varainhoitoasetus”) mukaisesti. 
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4. Kaikista toimeksisaajan tarjouksen tekemisen yhteydessä toimittamista asiakirjoista tulee 
Euroopan parlamentin omaisuutta, ja ne voidaan antaa yleisön tutustuttaviksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 
30. toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) säädettyjen rajoitusten ja menettelyjen 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen liitteessä I olevissa 
2 ja 3 kohdissa edellytettyjen tiedotustoimenpiteiden soveltamista. 

 
 
I.12 ARTIKLA – TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTA 
 
Kaikki tätä sopimusta koskevat Euroopan parlamentin ja toimeksisaajan väliset riidat, joista ei 
ole päästy sovintoratkaisuun, ratkaistaan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 256 artiklan 1 kohdan nojalla. 
 
 
I.13 ARTIKLA – TIETOSUOJA 
 
Tätä lauseketta ei sovelleta tähän sopimukseen 
 
I.14 ARTIKLA – TOIMEKSISAAJAN YHTEISVASTUULLISUUS (SOVELTUVISSA 
TAPAUKSISSA) 
 
1. Osapuolet, joista käytetään tässä sopimuksessa nimitystä ”toimeksisaaja”, ovat 

yhteisvastuullisia Euroopan parlamenttiin nähden tämän sopimuksen täyttämisen 
yhteydessä. 

 
2. (Ilmoitetaan johtavassa asemassa olevan toimeksisaajan nimi)  nimetään johtavassa 

asemassa olevaksi toimeksisaajaksi. Tämän sopimuksen täyttämiseksi johtavassa 
asemassa oleva toimeksisaaja toimii (ilmoitetaan muiden sopimuspuolten nimet) nimissä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan määräyksiä. Kaikki Euroopan parlamentin ja 
toimeksisaajan välinen tiedonvaihto tapahtuu johtavassa asemassa olevan 
toimeksisaajan kautta. Euroopan parlamentti suorittaa myös maksut johtavassa 
asemassa olevan toimeksisaajan pankkitilille. 

 
 
I.15 ARTIKLA – SOPIMUKSEN TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Tätä lauseketta ei sovelleta tähän sopimukseen 
 
 
I.16 ARTIKLA – YLEISET HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET 
 
Kaiken tähän sopimukseen liittyvän tiedonvaihdon on oltava kirjallista,  ja siinä on mainittava 
sopimuksen viitenumero. Euroopan parlamentin katsotaan vastaanottaneen tavallisen 
postilähetyksen päivänä, jona jäljempänä mainittu vastuuyksikkö on rekisteröinyt lähetyksen. 
Asiakirjat (lukuun ottamatta I.4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja maksupyyntöjä ja 
hyvityslaskuja) on toimitettava seuraaviin osoitteisiin: 
 

Euroopan parlamentti: 
 
(täydennetään vastaanottaja) 
(asema) 
European Parliament 
EMAS Unit 
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Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
 
Toimeksisaaja: 
 
(täydennetään vastaanottaja) 
(asema) 
(yrityksen nimi) 
(täydellinen virallinen osoite) 

 
 
I.17 ARTIKLA – LOPPUMÄÄRÄYKSET JA LIITTEET 
 
1. Tämän sopimuksen liitteenä ovat siihen erottamattomasti kuuluvat seuraavat asiakirjat:  

 
Liite I: Tarjouseritelmä ja kaikki sen liitteet 
 
 
Liite II:  Toimeksisaajan (lisätään päivämäärä) päivätty tarjous  
 
Liite III:  Hintaluettelo. 

 
2. Erityisehtojen ja yleisten ehtojen sekä liitteiden määräyksiä sovelletaan aina. Jos näiden 

asiakirjojen välillä on kuitenkin ristiriita, erityisehtojen määräykset ovat ensisijaisia 
sopimuksen muiden osien määräyksiin nähden. Yleisten ehtojen määräykset ovat 
ensisijaisia liitteiden määräyksiin nähden. Liitteet ovat toisiinsa nähden ensisijaisia 
numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. 
 

3. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, tämän sopimuksen eri osat katsotaan toisiaan 
selittäviksi. Epäselvyydet tai ristiriitaisuudet osien sisällä tai välillä selvennetään ja 
oikaistaan Euroopan parlamentin antamalla kirjallisella ohjeella.  

 
 
 
II – YLEISET EHDOT 
 
 
II.1 ARTIKLA – SOPIMUKSEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1. Sopimuksessa asetetut täytäntöönpanon määräajat alkavat kulua niiden 

voimaantulopäivästä, jollei erityisesti toisin määrätä. Määräaikoja voidaan pidentää, jos 
kyseessä on ylivoimainen este. Sopimuspuolet vahvistavat uudet määräajat kirjallisesti. 

 
2. Toimeksisaajan on täytettävä sopimus vilpittömässä mielessä ja parhaan ammattitavan 

mukaan. Toimeksisaaja on yksin vastuussa kaikkien, muun muassa työ-, vero-, sosiaali- 
ja ympäristönsuojelulainsäädännöstä johtuvien lakisääteisten velvoitteidensa 
täyttämisestä. 

 
3. Toimeksisaaja on yksin vastuussa kaikkien sellaisten lupien, valtuutusten tai 

akkreditointien hankkimisesta kohtuullisen ajan kuluessa, joita voimassa olevien lakien ja 
asetusten nojalla vaaditaan sopimuksen täyttämistä varten siellä, missä toimeksisaajalle 
toimeksiannetut tehtävät on suoritettava. Lupia, valtuutuksia tai akkreditointeja voivat olla 
muun muassa toimeksisaajan tai tämän nimissä toimivan henkilön 
turvallisuusakkreditointi ja (tai) turvallisuusselvitys, jota tiloihin, toimitiloihin ja (tai) niissä 
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järjestettäviin tapahtumiin pääsy sopimuksen täyttämisen yhteydessä edellyttää. Mikäli 
toimeksisaaja ei voi hankkia jotakin sopimuksen täyttämistä varten tarvittavaa lupaa, 
valtuutusta, akkreditointia tai selvitystä eikä (tai) varmistua siitä, että sopimuksen 
täyttämiseen osallistuvilla henkilöillä on kaikki sopimuksen täyttämistä varten tarvittavat 
luvat, valtuutukset, akkreditoinnit tai selvitykset, Euroopan parlamentti voi purkaa 
sopimuksen ilman ennakkoilmoitusta.  

  
4. Toimeksisaajan on otettava sopimuksen täyttämiseen liittyvien riskien ja vahinkojen 

varalta sovellettavassa lainsäädännössä vaaditut vakuutukset, mukaan lukien 
vastuuvakuutus. Toimeksisaajan on otettava alalla yleisesti käytössä olevat 
lisävakuutukset. Lisäksi toimeksisaajan on otettava ammatillinen vakuutus, joka kattaa 
sopimuksen täyttämisessä sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit. 
Kaikista asianomaisista vakuutussopimuksista on pyydettäessä toimitettava jäljennös 
Euroopan parlamentille 15 kalenteripäivän kuluessa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön 
esittämisestä. 

 
5. Kaikki sopimuksen viittaukset toimeksisaajan henkilöstöön koskevat ainoastaan 

sopimuksen täyttämiseen osallistuvia henkilöitä. 
 
6. Toimeksisaajan on varmistettava, että kaikilla toimeksisaajan lukuun toimivilla tai tämän 

henkilöstöön kuuluvilla sopimuksen täyttämiseen osallistuvilla henkilöillä on heille 
annettujen tehtävien suorittamiseen vaadittava, tarjouspyyntöasiakirjoissa ja 
tarjouseritelmässä määriteltyjen vaatimusten mukainen ammatillinen pätevyys ja 
kokemus. 

 
7. Siinä tapauksessa, että toimeksisaajan henkilöstöön kuuluvan Euroopan parlamentin 

tiloissa työskentelevän työntekijän toiminnasta tai toimimatta jättämisestä aiheutuu 
häiriötä tai jonkin toimeksisaajan henkilöstöön kuuluvan työntekijän pätevyys ja/tai 
kokemus ei vastaa sopimuksessa vaadittua toimenkuvaa, toimeksisaajan on korvattava 
kyseinen työntekijä välittömästi uudella. Euroopan parlamentilla on oikeus vaatia kenen 
tahansa tällaisen työntekijän korvaamista, ja sen on perusteltava vaatimuksensa. 
Korvaavalla henkilöstöllä on oltava tarjouspyynnön ehtojen mukainen vaadittava pätevyys 
ja kokemus, ja sen on pystyttävä suorittamaan tehtävät alkuperäisten sopimusehtojen 
mukaisesti. Toimeksisaaja vastaa kaikista sille toimeksiannettujen tehtävien 
suorittamiseen liittyvistä viivästyksistä, jotka johtuvat henkilöstön korvaamisesta tämän 
artiklan määräysten mukaisesti. 

 
8. Toimeksisaaja on yksin vastuussa henkilöstöstä, joka suorittaa sille toimeksiannettuja 

tehtäviä. Toimeksisaajan on pystyttävä milloin tahansa osoittamaan Euroopan 
parlamentille, että sen henkilöstö täyttää sovellettavissa säännöissä asetetut vaatimukset. 

 
9. Toimeksisaaja toteuttaa kaikki asianmukaiset toimet (muun muassa vakuutusturvaa 

koskevat toimet) suojatakseen henkilöstönsä kaikilta riskeiltä tämän sopimuksen 
täyttämisen aikana. 

 
10. Sopimus on täytettävä siten, että toimeksisaaja tai sen henkilöstö ei ole samassa 

asemassa kuin Euroopan parlamentin henkilöstö. Erityisesti on huomattava, että 
 

 toimeksisaajalle toimeksiannettuja tehtäviä suorittava henkilöstö ei voi ottaa vastaan 
suoria määräyksiä Euroopan parlamentilta eikä toimeksisaajaa tai sen henkilöstöä 
voida ottaa mukaan Euroopan parlamentin hallinnolliseen rakenteeseen 

 

 Euroopan parlamenttia ei missään olosuhteissa voida pitää kyseisen henkilöstön 
työnantajana. 
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11. Jos jokin odottamaton tapahtuma, toimi tai laiminlyönti suoraan tai välillisesti estää 
sopimuksen täyttämisen osittain tai kokonaan, toimeksisaajan on omasta aloitteestaan 
viipymättä kirjattava ongelma ja ilmoitettava siitä Euroopan parlamentille. Ilmoituksessa 
on kuvailtava ongelma ja ilmoitettava sen alkamisajankohta sekä esitettävä korjaavat 
toimet, jotka toimeksisaaja on toteuttanut täyttääkseen sopimusvelvoitteensa. 
Toimeksisaajan on tällöin pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan ongelma eikä 
selvittämään, kuka siitä on vastuussa. 

 
12. Jos toimeksisaaja ei täytä sopimusvelvoitteitaan sopimuksen määräysten mukaisesti, 

Euroopan parlamentti voi vähentää tai periä takaisin maksuista osuuden, joka on oikeassa 
suhteessa todettuun sopimusrikkomukseen nähden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan parlamentin oikeutta purkaa sopimus. Euroopan parlamentti voi lisäksi määrätä 
erityisehtojen I.10 artiklan ja yleisten ehtojen II.19 artiklan mukaisia sakkoja, 
vahingonkorvauksia tai seuraamuksia. 

 
13. Toimeksisaaja sitoutuu toimittamaan Euroopan parlamentille tiedot, joita tämä pyytää 

sopimuksen hallinnointia varten. 
 
14. Toimeksisaaja ja sen henkilöstö eivät voi edustaa Euroopan parlamenttia, eikä niiden 

toiminta saa antaa aihetta uskoa, että asia olisi toisin. Niiden on ilmoitettava kolmansille 
osapuolille, että ne eivät kuulu Euroopan unionin virkamieskuntaan. 

 
15. Toimeksisaaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen voimassaolon päättyessä Euroopan 

parlamentille kaikki hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, jotka liittyvät sille sopimuksen 
täyttämisen yhteydessä toimeksiannettujen tehtävien suorittamiseen. 

 
 
II.2 ARTIKLA – KORVAUSVASTUU 
 
1. Euroopan parlamentti ei ole vastuussa toimeksisaajalle tai sen henkilöstölle sopimuksen 

mukaisten tehtävien suorittamisen yhteydessä aiheutuneista vahingoista lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa on kyse Euroopan parlamentin tahallisesta toiminnasta tai vakavasta 
huolimattomuudesta. Euroopan parlamentti ei hyväksy mitään tällaisiin vahinkoihin liittyviä 
vaatimuksia, joilla pyritään saamaan korvausta tai korjaamaan vahingot.  

 
2. Jollei kysymyksessä ole ylivoimainen este, toimeksisaaja on vastuussa menetyksistä sekä 

välittömistä tai välillisistä henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka se itse tai 
kuka tahansa sen lukuun toiminut taikka sen henkilöstöön kuuluva on aiheuttanut 
Euroopan parlamentille tai kolmansille osapuolille sopimuksen täyttämisen yhteydessä, 
II.6 artiklan mukainen alihankinta mukaan lukien. Toimeksisaaja on vastuussa myös 
laatuvirheistä ja viivästyksistä sopimuksen täyttämisessä. Euroopan parlamentti ei ole 
vastuussa sopimuksen täyttämiseen liittyvistä toimeksisaajan toimista tai laiminlyönneistä. 

 
3. Toimeksisaajan on suoritettava korvaus tilanteessa, jossa kolmas osapuoli esittää 

Euroopan parlamentille korvausvaateen tai nostaa kanteen tai käynnistää menettelyn 
Euroopan parlamenttia vastaan sellaisen vahingon seurauksena, jonka toimeksisaaja on 
aiheuttanut sopimuksen täyttämisen yhteydessä. 

 
4. Jos kolmas osapuoli nostaa sopimuksen täyttämisen yhteydessä kanteen Euroopan 

parlamenttia vastaan, toimeksisaajan on avustettava Euroopan parlamenttia. Euroopan 
parlamentti voi ottaa vastatakseen tästä toimeksisaajalle aiheutuneista kustannuksista. 

 
5. Toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan Euroopan parlamentille sopimuksen 

täyttämättä jättämisestä tai sen puutteellisesta tai viivästyneestä täyttämisestä 
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aiheutuneet menetykset ja välittömät tai välilliset vahingot, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta hyväksymistä ja takuuta koskevia määräyksiä. 

 
 
II.3 ARTIKLA – LASKUTUS 
 
1. Toimeksisaaja sitoutuu laatimaan sopimusmääräysten mukaiset laskut.  
 
2. Jokaiseen laskuun on ehdottomasti merkittävä seuraavat tiedot: tilausnumero. Jos 

tilausnumeroa ei ole, on ilmoitettava sopimuksen viitenumero ja/tai päivämäärä ja 
esitettävä kuvaus toimitetuista palveluista, summat euroina1, toimeksisaajan 
pankkiyhteystiedot, mukaan lukien IBAN-tilinumero ja BIC-koodi, sekä alv-numero. 
Laskuihin on merkittävä myös maininta ”For the official use of the European Parliament” 
(Euroopan parlamentin viralliseen käyttöön). Laskussa voidaan myös mainita erikseen 
sen lopullinen vastaanottaja. 

 
3. Laskut on lähetettävä Euroopan parlamentin virkapostiyksikköön osoitteeseen European 

Parliament’s Official Mail Unit, Plateau de Kirchberg, L‑ 2929 Luxembourg. 
 
4.  Sähköinen laskutus 

 
 Jos erityisehdoissa niin määrätään, toimeksisaaja toimittaa laskut sähköisessä muodossa 

eli käyttämällä hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä tiedonsiirtoa, jos 
direktiivissä 2006/112/EY säädetyt sähköistä allekirjoitusta koskevat ehdot täyttyvät.  

 
 Vakiomuotoisia (pdf) tai sähköpostitse toimitettuja laskuja ei hyväksytä. 
 
5. Toimeksisaaja hyväksyy mahdolliset rahoitusongelmat, jotka aiheutuvat siitä, että 

talousarviota on toteutettava väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmän mukaan 
varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti, mikäli Euroopan unionin yleistä talousarviota 
ei ole vahvistettu varainhoitovuoden alkaessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimeksisaajan oikeutta mahdollisiin viivästyskorkoihin.  

 
 
II.4 ARTIKLA – VEROTUS 
 
1. Toimeksisaaja on yksin vastuussa siihen sovellettavan verolainsäädännön 

noudattamisesta. Noudattamatta jättämisestä on seurauksena esitettyjen 
maksupyyntöjen pätemättömyys. 

 
2. Toimeksisaaja on tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti on Euroopan unionin 

toimielimenä vapautettu kaikista veroista, arvonlisävero mukaan lukien, Euroopan unionin 
erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 3 artiklan mukaisesti (EUVL 
C 326, 26.10.2012, s. 266). Jäsenvaltioiden hallitukset myöntävät verovapauden 
Euroopan parlamentille joko jälkikäteen tositteita vastaan maksettavana korvauksena tai 
välittömänä vapautuksena. 

 
3. Mikäli toimeksisaajan on sovellettavan verolainsäädännön nojalla suoritettava 

arvonlisävero tämän sopimuksen perusteella saaduista maksuista, Euroopan parlamentti 
maksaa toimeksisaajalle erityisehtojen I.4 artiklassa mainitun hinnan lisäksi 
asianmukaisen arvonlisäveron määrän ja pyytää jälkikäteen toimivaltaisilta kansallisilta 
viranomaisilta takaisinmaksua. Tätä varten toimeksisaajan on esitettävä Euroopan 

                                              
1  Jos tarjouspyynnössä edellytetään tarjousten jättämistä muussa valuutassa kuin euroissa, voidaan mainita 

jokin muu valuutta. 
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parlamentille arvonlisäveroon sovellettavan lainsäädännön mukaisesti laadittu lasku, 
jossa mainitaan toimeksisaajan arvonlisäverotuspaikka. Laskusta on käytävä selvästi ilmi, 
että palvelut on tarkoitettu Euroopan parlamentille, ja siinä on eriteltävä palveluista 
maksettava hinta ilman arvonlisäveroa sekä suoritettavan arvonlisäveron määrä.  

 
4. Kun kyseessä ovat Belgiaan sijoittautuneet toimeksisaajat, tämän sopimuksen 

määräyksiä pidetään arvonlisäverovapautusta koskevana hakemuksena (asiakirja 450) 
sillä edellytyksellä, että toimeksisaajan laskuissa on seuraava merkintä: ”Facture 
exonérée de la TVA, Article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978)” tai 
vastaava hollannin- tai saksankielinen merkintä. 
 
 

II.5 ARTIKLA – TAKAISINPERINTÄ 
 
1. Jos maksusuoritusten kokonaismäärä ylittää sopimuksen perusteella maksettavan 

määrän tai jos takaisinperintä on sopimusmääräysten nojalla perusteltua, toimeksisaajan 
on veloituslaskun saadessaan palautettava asianmukainen määrä euroina Euroopan 
parlamentin määräämällä tavalla ja sen asettamassa määräajassa. 

 
2. Jos maksua ei suoriteta veloituslaskussa asetetussa määräajassa, palautettavasta 

summasta peritään sopimuksen erityisehtojen I.4 artiklassa tarkoitetun korkokannan 
mukaisesti laskettava viivästyskorko. Korkoa kertyy eräpäivää seuraavasta 
kalenteripäivästä siihen kalenteripäivään, jona saatava suoritetaan kokonaisuudessaan.  

 
3. Euroopan parlamentti voi periä selvän, rahassa määritellyn ja erääntyneen saatavan 

kuittaamalla ilmoitettuaan tästä toimeksisaajalle, jos myös toimeksisaajalla on selvä, 
rahassa määritelty ja erääntynyt saatava Euroopan unionilta. Euroopan parlamentti voi 
periä saatavan myös vakuudesta, jos sitä on edellytetty. 

 
 

II.6 ARTIKLA – ALIHANKINTA 
 
1. Toimeksisaaja ei voi ilman Euroopan parlamentin ennakolta antamaa kirjallista lupaa 

tehdä alihankintasopimuksia tai teettää tehtäviä kolmansilla osapuolilla. Jos Euroopan 
parlamentti hyväksyy ennen sopimuksen allekirjoittamista tehdyn tarjouksen, jossa 
viitataan yhden tai useamman alihankkijan käyttöön, sen katsotaan hyväksyneen nämä 
alihankkijat konkludenttisesti.  

 
2. Toimeksisaaja on yksin täysin vastuussa sopimuksen asianmukaisesta täyttämisestä 

sekä Euroopan parlamentille että kolmansille osapuolille myös silloin, kun Euroopan 
parlamentti sallii toimeksisaajan teettää tehtäviä alihankintana. 

 
3. Sopimukset alihankkijoiden kanssa tehdään kirjallisina. Toimeksisaajan on sisällytettävä 

alihankkijoiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin määräykset, joiden perusteella Euroopan 
parlamentti voi käyttää alihankkijoihin nähden samoja oikeuksia kuin toimeksisaajaan ja 
saada niiltä samat takuut kuin toimeksisaajalta. 

 
4. Euroopan parlamentti pidättää oikeuden vaatia toimeksisaajalta tietoja siitä, että 

alihankkija täyttää poissulkemisperusteet sekä tarjouseritelmän mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, ja tietoja sen oikeustoimikelpoisuudesta, sääntelyyn liittyvästä 
kelpoisuudesta, taloudellisista ja rahoitusta koskevista resursseista, teknisestä 
suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä. Alihankkijan on noudatettava 
sovellettavia ympäristö- ja sosiaalialan sekä työoikeuden velvoitteita, jotka on vahvistettu 
unionin oikeudessa, kansallisessa lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa tai direktiivin 
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2014/24/EU liitteessä X lueteltujen kansainvälisten ympäristö- ja sosiaalialaa sekä 
työoikeutta koskevien sopimusten määräyksissä. 

  
5. Hankintaviranomainen voi pyytää toimeksisaajaa vaihtamaan alihankkijan, jonka on 

todettu olevan II.17 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa. 
 
6.  Jos 1 kohdassa tarkoitettua lupaa ei ole annettu tai sen ehtoja ei ole noudatettu, 

toimeksisaajan suorittama alihankinta ei koske Euroopan parlamenttia, eikä sillä ole 
vaikutusta Euroopan parlamenttiin. 

 
 
II.7 ARTIKLA – SOPIMUKSEN SIIRTO 
 
1. Toimeksisaaja ei voi siirtää tähän sopimukseen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia 

kokonaan tai osittain ilman Euroopan parlamentin ennakolta antamaa kirjallista lupaa.  
 

2. Toimeksisaajan on sisällytettävä siirronsaajien kanssa tekemiinsä sopimuksiin 
määräykset, joiden perusteella Euroopan parlamentti voi käyttää siirronsaajiin nähden 
samoja oikeuksia kuin toimeksisaajaan ja saada niiltä samat takuut kuin toimeksisaajalta. 

 
3. Jos 1 kohdassa tarkoitettua lupaa ei ole annettu tai sen ehtoja ei ole noudatettu, 

toimeksisaajan suorittama sopimuksen siirto ei koske Euroopan parlamenttia, eikä sillä 
ole vaikutusta Euroopan parlamenttiin. 

 
 
II.8 ARTIKLA – ETURISTIRIIDAT JA AMMATTITOIMINTAAN LIITTYVÄT ETURISTIRIIDAT  
 
1. Toimeksisaajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet estääkseen tilanteen, joka 

voi vaarantaa sopimuksen riippumattoman ja puolueettoman täyttämisen. Eturistiriita voi 
aiheutua taloudellisista eduista, poliittisesta tai kansallisesta yhteenkuuluvuudesta, perhe- 
tai tunnesiteistä tai muista yhteyksistä tai yhteisistä eduista. Eturistiriita voi esiintyä 
erityisesti varainhoitoasetuksen 141 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kuvatussa 
tilanteessa. Ammattitoimintaan liittyvä eturistiriita on mikä tahansa tilanne, jossa 
toimeksisaajan aiempi tai parhaillaan harjoittama ammattitoiminta vaiku ttaa sen 
ammatilliseen pätevyyteen täyttää sopimus asianmukaisia laatuvaatimuksia noudattaen 
(varainhoitoasetuksen liitteessä I oleva 20.6 kohta). Sopimuksen täyttämisen aikana 
syntyvää eturistiriitaa tai ammattitoimintaan liittyvää eturistiriitaa koskevasta 
mahdollisesta epäilyksestä on viipymättä ilmoitettava Euroopan parlamentille kirjallisesti. 
Tällaisen ristiriidan ilmaantuessa toimeksisaajan on viipymättä toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen ratkaisemiseksi. 

 
2. Euroopan parlamentti pidättää oikeuden tarkistaa, että edellä mainitut toimenpiteet ovat 

riittävät, ja se voi tarvittaessa vaatia lisätoimenpiteiden toteuttamista tätä varten 
asettamassaan määräajassa. 
 

3. Toimeksisaajan on huolehdittava siitä, että sen henkilöstön, hallituksen ja johdon jäsenet 
eivät joudu tilanteeseen, joka voi aiheuttaa eturistiriidan. Toimeksisaajan on viipymättä ja 
ilman että se vaatii korvausta Euroopan parlamentilta korvattava sellainen henkilöstönsä 
jäsen, joka joutuu tällaiseen tilanteeseen. 

 
4. Toimeksisaaja vakuuttaa, että 
 

 se ei ole esittänyt eikä aio esittää mitään sellaista tarjousta, josta voitaisiin saada etua 
sopimuksen nojalla 
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 se ei ole myöntänyt kenellekään eikä ole pyytänyt, yrittänyt hankkia tai ottanut vastaan 
keneltäkään minkäänlaista rahallista etua tai luontoissuoritusta, eikä aio tehdä niin 
vastaisuudessakaan, kun kyseisen edun tarjoaminen on laitonta tai kun kyseinen etu 
on sopimuksen täyttämiseen liittyvä kannustin tai palkkio, jonka tarjoaminen on 
välitöntä tai välillistä lahjontaa. 

 
5. Toimeksisaajan on tiedotettava kaikista tästä artiklasta seuraavista velvoitteista kirjallisesti 

yrityksensä henkilöstölle, hallitukselle ja johdolle sekä sopimuksen täyttämiseen 
osallistuville kolmansille osapuolille. Tässä yhteydessä annetuista ohjeista ja tehdyistä 
sitoumuksista on pyydettäessä toimitettava jäljennös Euroopan parlamentille.  

 
 
II.9 ARTIKLA – IMMATERIAALIOIKEUDET  
 
1. Määritelmät 
 
’Tekijä’: luonnollinen henkilö, joka osallistuu tuloksen tuottamiseen. 
 
’Olemassa oleva aineisto’: kaikki aineisto, asiakirja-aineisto, teknologia ja taitotieto, joka on 
olemassa ennen kuin toimeksisaaja käyttää sitä tuloksen tuottamiseen tämän sopimuksen 
täyttämisen yhteydessä.  
 
’Olemassa oleva oikeus’: olemassa olevaan aineistoon kohdistuva teollis- ja tekijänoikeus; 
tällainen oikeus voi olla toimeksisaajalle, tekijälle, hankintaviranomaiselle tai kolmannelle 
osapuolelle kuuluva omistusoikeus, lisenssi ja/tai käyttöoikeus.  
’Tulos’: hankintaviranomaiselle toimitettava tämän sopimuksen täyttämisen tavoiteltu tuotos, 
joka voi olla missä tahansa muodossa tai minkä tahansa luonteinen ja jonka 
hankintaviranomainen hyväksyy lopullisesti tai osittain. Tulos voidaan tässä sopimuksessa 
määritellä tarkemmin suoritteeksi. Tulos voi toimeksisaajan tuottaman tai sen pyynnöstä 
tuotetun aineiston lisäksi sisältää myös olemassa olevaa aineistoa.  
 
2. Tulosten ja yksinoikeuksien omistusoikeus 
 
Unioni saa sopimuksen mukaisten tulosten ja kaikkien sopimuksen mukaisten 
immateriaalioikeuksien maailmanlaajuisen omistusoikeuden peruuttamattomasti. Tällä tavoin 
saadut immateriaalioikeudet sisältävät kaikki toimeksisaajan tai sen alihankkijan sopimuksen 
täyttämiseksi tuottamiin tuloksiin, teknologiaratkaisuihin ja tietoihin kohdistuvat oikeudet, kuten 
tekijänoikeuden (”copyright”) ja muut teollis- ja tekijänoikeudet. Hankintaviranomainen voi 
hyödyntää ja käyttää saamiaan oikeuksia tämän sopimuksen mukaisesti. Unioni saa kaikki 
oikeudet heti kun hankintaviranomainen on hyväksynyt toimeksisaajan toimittamat tulokset. 
Tällaisen toimituksen ja hyväksymisen katsotaan muodostavan oikeuksien tosiasiallisen 
luovutuksen toimeksisaajalta unionille. 
 
Hintaa vastaavan maksusuorituksen katsotaan sisältävän kaikki sellaiset maksut, jotka 
toimeksisaajalle on suoritettava siitä, että unioni saa omistukseensa oikeudet, mukaan 
luettuina maksut tulosten kaikista hyödyntämis- ja käyttötavoista. 
 
3. Olemassa olevaan aineistoon kohdistuvien oikeuksien lisensointi  
 
Unioni ei saa tämän sopimuksen nojalla omistukseensa olemassa olevia oikeuksia. 
 
Toimeksisaaja myöntää unionille olemassa olevat oikeudet kattavan rojaltimaksuttoman, 
yksinoikeudettoman ja peruuttamattoman lisenssin. Unioni voi käyttää olemassa olevaa 
aineistoa ja siihen liittyviä oikeuksia kaikilla tässä sopimuksessa määrätyillä 
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hyödyntämistavoilla. Unioni saa lisenssin kaikkiin olemassa oleviin oikeuksiin heti kun tulokset 
on toimitettu ja hankintaviranomainen on ne hyväksynyt.  
 
Tämän sopimuksen mukaisesti unionille myönnetty olemassa olevat oikeudet kattava lisenssi 
on voimassa kaikkialla maailmassa immateriaalioikeussuojan keston ajan. 
 
Sopimuksessa määrätyn hinnan mukaisen maksusuorituksen katsotaan sisältävän kaikki 
sellaiset maksut, jotka toimeksisaajalle on suoritettava olemassa olevien oikeuksien 
lisensoinnista ja/tai siirtämisestä unionille, mukaan luettuina maksut tulosten kaikista 
hyödyntämis- ja käyttötavoista, jotka on mahdollisesti määritelty erityisehdoissa. 
 
Jos sopimuksen täyttäminen edellyttää, että toimeksisaaja käyttää hankintaviranomaiselle 
kuuluvaa olemassa olevaa aineistoa, hankintaviranomainen voi vaatia toimeksisaajaa 
allekirjoittamaan asianmukaisen lisenssisopimuksen. Tällainen toimeksisaajan toimesta 
tapahtuva käyttö ei aiheuta minkäänlaista oikeuksien siirtymistä toimeksisaajalle, ja se on 
rajoitettu tämän sopimuksen tarpeisiin. 
 
4. Yksinoikeudet  
 
Unioni saa seuraavat yksinoikeudet:  
 
a) jäljentäminen: oikeus sallia tai kieltää tulosten jäljentäminen, joka voi olla suoraa, välillistä, 

tilapäistä tai pysyvää, täydellistä tai osittaista ja millä tahansa tavalla (mekaaninen, 
digitaalinen tai muu) ja missä tahansa muodossa toteutettua  

b) välittäminen yleisölle: yksinoikeus sallia tai kieltää tulosten esittäminen tai välittäminen 
yleisölle langallisen tai langattoman yhteyden avulla, mukaan luettuna tulosten 
asettaminen yleisön saataville siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus 
tutustua niihin itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan ajankohtana; tämä 
oikeus sisältää myös välittämisen tai yleisradioimisen kaapelin tai satelliitin välityksellä 

c) jakelu: yksinoikeus sallia tai kieltää kaikenlainen myymällä tai muulla tavoin tapahtuva 
tulosten tai niiden jäljennösten jakelu yleisölle 

d) vuokraus: yksinoikeus sallia tai kieltää tulosten tai niiden jäljennösten vuokraus tai lainaus 
e) muuntaminen: yksinoikeus sallia tai kieltää tulosten muuttaminen  
f) kääntäminen: yksinoikeus sallia tai kieltää tulosten kääntäminen, muuntaminen ja 

sovittaminen, tuloksiin perustuvien johdannaisteosten laatiminen ja kaikki muunlainen 
tulosten muuttaminen edellyttäen, että tekijöiden moraalisia oikeuksia noudatetaan 
soveltuvin osin 

g) kun tulokset muodostuvat tietokannasta tai kun niihin sisältyy tietokanta: yksinoikeus sallia 
tai kieltää tietokannan koko sisällön tai sen merkittävän osan kopiointi toiselle 
tietovälineelle millä tahansa tavalla tai missä tahansa muodossa sekä yksinoikeus sallia 
tai kieltää tietokannan koko sisällön tai sen merkittävän osan uudelleenkäyttö jakelemalla 
kopioita, vuokraamalla tai siirtämällä verkossa tai muulla tavoin 

h) kun tulokset muodostuvat patentoitavissa olevasta kohteesta tai kun niihin sisältyy 
patentoitavissa oleva kohde: oikeus rekisteröidä niitä koskeva patentti ja hyödyntää 
tällaista patenttia täysimääräisesti 

i) kun tulokset muodostuvat tavaramerkkinä rekisteröitävissä olevista logoista tai kohteista 
tai kun niihin sisältyy tällaisia logoja tai kohteita: oikeus tällaisen logon tai kohteen 
rekisteröintiin tavaramerkkinä ja oikeus hyödyntää ja käyttää sitä 

j) kun tulokset muodostuvat taitotiedosta tai kun niihin sisältyy taitotietoa: oikeus käyttää 
tällaista taitotietoa sen mukaan kuin on tarpeen tämän sopimuksen mukaiseksi tulosten 
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ja oikeus asettaa tällainen taitotieto 
hankintaviranomaisen puolesta toimivien toimeksisaajien tai alihankkijoiden käyttöön 
edellyttäen, että nämä tarvittaessa allekirjoittavat asianmukaiset luottamuksellisuutta 
koskevat sitoumukset 

k) kun tulokset muodostuvat asiakirjoista: 
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i)  oikeus sallia asiakirjojen uudelleenkäyttö; ”uudelleenkäytöllä” tarkoitetaan sitä, että 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt käyttävät asiakirjoja kaupallisiin tai ei -
kaupallisiin tarkoituksiin, jotka poikkeavat asiakirjojen alkuperäisestä 
tuottamistarkoituksesta 

ii) oikeus tallentaa ja arkistoida tulokset hankintaviranomaiseen sovellettavien 
asiakirjahallintoa koskevien sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien digitointi tai 
formaatin muuttaminen säilytystä tai uutta käyttötarkoitusta varten  

l) kun tulokset muodostuvat ohjelmistoista tai kun niihin sisältyy ohjelmistoja, mukaan lukien 
lähdekoodi, kohdekoodi ja tapauksen mukaan dokumentaatio, valmisteluaineisto ja 
käsikirjat, tässä artiklassa mainittujen muiden oikeuksien lisäksi seuraavat oikeudet:  
i) loppukäyttäjäoikeudet, jotka kattavat kaikki tämän sopimuksen ja sopimuspuolten – 

sekä unionin että unionin puolesta toimivien alihankkijoiden – aikomuksen mukaiset 
käyttötavat 

ii) oikeus purkaa ohjelmisto tai jakaa se osiin 
m) oikeus myöntää kolmansille osapuolille lisenssi tai olemassa olevien lisensoitujen 

oikeuksien tapauksessa alalisenssi kaikista tämän sopimuksen mukaisista 
yksinoikeuksista tai hyödyntämistavoista  

n) siltä osin kuin toimeksisaaja voi vedota moraalisiin oikeuksiin ja ellei tässä sopimuksessa 
toisin määrätä, hankintaviranomaisen oikeus julkaista tulokset siten, että niissä mainitaan 
tai jätetään mainitsematta tekijän nimi (tekijöiden nimet), sekä oikeus päättää, 
julkistetaanko ja julkaistaanko tulokset ja milloin ne julkistetaan ja julkaistaan. 

 
Toimeksisaaja takaa, että unioni voi käyttää yksinoikeuksia ja hyödyntää käyttötapoja tulosten 
kaikkien osien osalta siitä riippumatta, onko niiden tekijänä toimeksisaaja vai muodostuvatko 
ne olemassa olevasta aineistosta. 
 
Jos tuloksiin sisällytetään toimeksisaajan omasta aloitteesta olemassa olevaa aineistoa, 
hankintaviranomainen voi hyväksyä edellä olevaan luetteloon vaikuttavat kohtuulliset 
rajoitukset sillä edellytyksellä, että edellä tarkoitettu aineisto on helposti tunnistettavissa ja 
erotettavissa muusta aineistosta, että se ei muodosta tulosten olennaisia osia ja että 
tarvittaessa on käytettävissä tyydyttäviä korvaavia ratkaisuja, joista ei aiheudu 
hankintaviranomaiselle lainkaan lisäkustannuksia. Tällöin toimeksisaajan on selkeästi 
ilmoitettava asiasta hankintaviranomaiselle ennen kyseisen valinnan tekemistä, ja 
hankintaviranomaisella on oikeus hylätä kyseinen valinta. 
 
5. Olemassa olevien oikeuksien määrittäminen  
 
Toimeksisaajan on tulokset toimittaessaan taattava, ettei tuloksiin eikä niihin sisällytettyyn 
olemassa olevaan aineistoon kohdistu tekijöiden tai kolmansien osapuolten vaateita minkään 
hankintaviranomaisen mahdollisesti harkitseman, tämän sopimuksen mukaisen käyttötavan 
osalta ja että kaikki tarvittavat olemassa olevat oikeudet on hankittu tai niiden käyttöön on 
saatu lisenssi.  
 
Tätä varten toimeksisaajan on laadittava kaikista tämän sopimuksen mukaisiin tuloksiin tai 
niiden osiin kohdistuvista olemassa olevista oikeuksista luettelo, jossa mainitaan myös 
oikeuksien omistajat. Jos tuloksiin ei kohdistu olemassa olevia oikeuksia, toimeksisaajan on 
annettava tästä ilmoitus. Toimeksisaajan on toimitettava edellä tarkoitettu luettelo tai ilmoitus 
hankintaviranomaiselle viimeistään yhdessä loppumaksua koskevan laskun kanssa.  
 
6. Olemassa olevien oikeuksien myöntämistä koskevat todisteet  
 
Toimeksisaajan on esitettävä hankintaviranomaisen pyynnöstä todisteet siitä, että se omistaa 
kaikki luetteloon sisältyvät olemassa olevat oikeudet tai että sillä on oikeus käyttää niitä, lukuun 
ottamatta oikeuksia, joiden omistajana tai lisenssinantajana on unioni. Hankintaviranomainen 
voi vaatia näitä todisteita myös tämän sopimuksen päätyttyä. 
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Todisteet voivat koskea muun muassa oikeuksia seuraaviin kohteisiin: osat, jotka ovat peräisin 
muista asiakirjoista, kuvat, kuviot, äänet, musiikki, taulukot, tiedot, ohjelmistot, tekniset 
keksinnöt, taitotieto, tietotekniset kehitystyökalut, rutiinit, alarutiinit tai muut ohjelmat 
(”taustateknologia”), konseptit, mallit, installaatiot tai taideteokset, tieto -, lähde- tai tausta-
aineistot sekä kaikki muut ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat osat. 
 
Tällaisten todisteiden on sisällettävä soveltuvin osin seuraavat:  
 

a) ohjelmistotuotteen nimi ja versionumero  
b) teoksen sekä sen luojan, säveltäjän, esittäjän, kehittäjän, tekijän, kääntäjän, tietojen 

tallentajan, graafisen suunnittelijan, kustantajan, toimittajan, valokuvaajan ja tuottajan 
täydelliset tunnistetiedot  

c) tuotteen käyttölisenssin jäljennös tai sen viitetiedot tai jäljennös sopimuksesta, jolla 
toimeksisaajalle myönnetään asianomaiset oikeudet  

d) jos tulokset sisältävät toimeksisaajan henkilöstön luomia osia, jäljennös sopimuksesta 
tai ote työsopimuksesta, jolla toimeksisaajalle myönnetään asianomaiset oikeudet  

e) mahdollisen vastuuvapauslausekkeen teksti. 
 

Todisteiden esittäminen ei vapauta toimeksisaajaa sen velvoitteista, jos havaitaan, ettei 
toimeksisaajalla ole tarvittavia oikeuksia, siitä riippumatta milloin ja miltä taholta tieto tästä 
saadaan.  
 
Toimeksisaaja takaa lisäksi, että sillä on kaikki oikeuksien siirtoon tarvittavat oikeudet ja 
valtuudet ja että se on maksanut kaikki lopullisista tuloksista suoritettavat maksut, 
yhteisvalvontajärjestöille suoritettavat maksut mukaan luettuina, tai tarkistanut, että kyseiset 
maksut on maksettu. 
 
7. Teosten lainaaminen tuloksissa 
 
Toimeksisaajan on merkittävä tulokseen selkeästi lainaukset olemassa olevista teoksista. 
Täydellisen viittauksen olisi sisällettävä seuraavat tiedot soveltuvin osin: teoksen luojan nimi, 
teoksen nimi, julkaisupäivä ja -paikka, luontipäivä, julkaisun internetosoite, numero, nide ja 
muut tiedot, joiden avulla alkuperä voidaan helposti selvittää.  
 
8. Tekijöiden moraaliset oikeudet 
 
Tulosten toimittamisella toimeksisaaja takaa samalla, että tekijät eivät vastusta 
tekijänoikeuksiensa mukaisten moraalisten oikeuksiensa nojalla sitä,  
 

a) että tekijöiden nimet mainitaan tai jätetään mainitsematta, kun tulokset esitellään 
yleisölle  

b) että tulokset julkistetaan tai jätetään julkistamatta sen jälkeen, kun ne on toimitettu 
lopullisessa muodossaan hankintaviranomaiselle  

c) että tuloksia muunnetaan edellyttäen, ettei muuntaminen vahingoita tekijän kunniaa tai 
mainetta.  

 
Jos on mahdollista, että tulosten osiin kohdistuu tekijänoikeudella suojattuja moraalisia 
oikeuksia, toimeksisaajan on hankittava tekijöiden suostumus, joka koskee tällaisten 
moraalisten oikeuksien myöntämistä tai niistä luopumista sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti, ja oltava valmis pyydettäessä esittämään tätä suostumusta koskevat 
asiakirjatodisteet.  
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9. Kuvia koskevat oikeudet ja äänitteet  
 
Jos tuloksessa esiintyy luonnollisia henkilöitä tai jos luonnollisten henkilöiden ääntä tai muuta 
yksilöllistä piirrettä äänitetään siten, että henkilö on tunnistettavissa, toimeksisaajan on 
hankittava tällaisilta henkilöiltä (tai alaikäisten tapauksissa näiden huoltajilta) ilmoitus, jossa 
kyseiset henkilöt antavat suostumuksensa kuvatun mukaiseen, kuvansa, äänensä tai 
yksilöllisen piirteensä käyttöön, ja toimitettava pyydettäessä hankintaviranomaiselle jäljennös 
kyseisestä suostumuksesta. Toimeksisaajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet edellä 
tarkoitetun suostumuksen hankkimiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.  
 
10. Olemassa olevia oikeuksia koskeva tekijänoikeusilmoitus 
 
Jos toimeksisaaja pidättää itsellään olemassa olevia oikeuksia osaan tuloksista, tästä on 
ilmoitettava silloin, kun tulosta käytetään I.15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, seuraavalla 
vastuuvapauslausekkeella: ”© — vuosi — Euroopan unioni. Kaikki oikeudet pidätetään. EU:lle 
on myönnetty tiettyjä osia koskeva ehdollinen lisenssi.” tai muulla vastaavalla 
vastuuvapauslausekkeella, jota hankintaviranomainen pitää parhaiten soveltuvana tai josta 
sopimuspuolet ovat sopineet tapauskohtaisesti. Edellä olevaa määräystä ei sovelleta silloin, 
kun viittauksen lisääminen olisi erityisesti käytännön syistä mahdotonta. 
 
11. Unionin rahoituksen näkyvyys ja vastuuvapauslauseke 
 
Käyttäessään tuloksia toimeksisaajan on ilmoitettava, että ne on tuotettu unionin kanssa 
tehdyn sopimuksen puitteissa ja että esitetyt näkemykset ovat toimeksisaajan omia eivätkä 
edusta hankintaviranomaisen virallista kantaa. Hankintaviranomainen voi myöntää kirjallisesti 
poikkeuksen tästä velvollisuudesta tai toimittaa toimeksisaajalle vastuuvapauslausekkeen 
tekstin.  
 
 
II.10 ARTIKLA – LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITOVELVOLLISUUS 
 
1. Ilman Euroopan parlamentin ennakolta antamaa kirjallista lupaa toimeksisaaja on 

velvollinen pitämään salassa ulkopuolisilta kaikki Euroopan parlamentin luottamuksellisina 
toimittamat tiedot, asiakirjat ja muun aineiston. Tämä velvoite sitoo toimeksisaajaa myös 
sen jälkeen, kun tehtävät on suoritettu. Velvollisuus on voimassa kaikkien tietojen osalta 
siihen saakka, kunnes ne julkistetaan virallisesti.  

 
2. Toimeksisaaja vaatii henkilöstöään sekä mahdollisia yhteistyökumppaneitaan, 

alihankkijoitaan ja siirronsaajia noudattamaan salassapitovelvollisuutta.  
 
3. Toimeksisaaja sitoutuu omasta puolestaan ja henkilöstönsä puolesta olemaan 

käyttämättä muuhun kuin sopimuksen täyttämiseen ja paljastamatta kolmansille 
osapuolille tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa, jotka sille on annettu tiedoksi tai jotka se 
on saanut tietoonsa sopimuksen täyttämisen yhteydessä, sekä mitään palvelujensa 
tuloksia ilman Euroopan parlamentin ennakolta antamaa kirjallista lupaa. 
Salassapitovelvollisuus jatkuu myös tämän sopimuksen täyttämisen päättymisen jälkeen. 

 
4. Tämä artikla ei vaikuta toimeksisaajan mahdollisiin velvollisuuksiin, jotka johtuvat 

sovellettavista säännöistä tai joita asiaankuuluvat tuomioistuimet tai muut viranomaiset 
asettavat. 

 
II.11 ARTIKLA – TIETOSUOJA 
 
1. Kaikkeen Euroopan parlamentin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 

luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
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henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23.  lokakuuta 2018 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (EUVL L  295, 
21.11.2018, s. 39). 

 
 Toimeksisaajan Euroopan parlamentin puolesta suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 

sovelletaan myös asetusta (EU) 2018/1725, ja toimeksisaajan on noudatettava kaikkia 
tästä johtuvia velvoitteitaan. Kun toimeksisaaja ja sen alihankkijat suorittavat Euroopan 
parlamentin puolesta tietojen käsittelyä, ne ovat kyseisen asetuksen 3  artiklan 
12 kohdassa tarkoitettuja ”henkilötietojen käsittelijöitä” . 

 
 Kaikkeen muuhun toimeksisaajan tämän sopimuksen yhteydessä suorittamaan 

henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). 
Henkilötietojen käsittely tämän sopimuksen yhteydessä on sallittua vain, jos se on 
välttämätöntä sopimuksen täyttämiselle, tämän kuitenkaan vaikuttamatta muihin 
kyseisessä asetuksessa säädettyihin tapauksiin.  

 
2. Seuraavia kohtia sovelletaan toimeksisaajan Euroopan parlamentin puolesta 

suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn niiltä osin kuin tässä sopimuksessa määrätään 
henkilötietojen käsittelystä. 

 
3. Tämän sopimuksen täyttämisessä käytettävien palvelimien ja muiden 

tietojenkäsittelylaitteiden on sijaittava ainoastaan asetuksen (EU) 2018/1725 
maantieteelliseen soveltamisalaan kuuluvalla alueella tai sellaisen kolmannen maan 
alueella, josta komissio on tehnyt asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan mukaisen 
päätöksen, jonka mukaan maa varmistaa joko koko alueellaan tai osalla sitä tai yhdellä tai 
useammalla tietyllä sektorilla riittävän suojan tason, ja niihin on oltava pääsy ainoastaan 
näiltä alueilta. Jollei tällaista päätöstä ole tehty, palvelimet tai muut tietojenkäsittelylaitteet 
voivat sijaita kolmannen maan alueella ainoastaan asetuksen (EU) 2018/1725 48  ja 
50 artiklassa säädetyin ehdoin.  

 
4. Toimeksisaaja voi toimia ainoastaan I.13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rekisterinpitäjän 

antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti, mikä koskee myös henkilötietojen siirtoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, paitsi jos henkilötietojen käsittelijään 
sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä toisin vaaditaan. 
Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittelijä tiedottaa rekisterinpitäjälle tästä 
oikeudellisesta vaatimuksesta ennen käsittelyä, paitsi jos tällainen tiedottaminen 
kielletään kyseisessä laissa yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi. 

 
 Toimeksisaajan on ilmoitettava asiaan liittyvistä henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 48 tunnin kuluttua niiden 
ilmitulosta. Toimeksisaajan on toimitettava rekisterin pitäjälle ainakin seuraavat tiedot: 
 

a) henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne, mukaan lukien mahdollisuuksien 
mukaan asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä 
henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät 
 
 b) tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset 
 
c) toimenpiteet, jotka se on toteuttanut tai joita se on ehdottanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta, tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten 
haittavaikutusten lieventämiseksi. 
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Henkilötietojen käsittelijän on välittömästi ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jos käsittelijä 
katsoo, että ohjeistus rikkoo tätä asetusta tai muita unionin tai jäsenvaltion 
tietosuojasäännöksiä. 

 
5. Toimeksisaaja varmistaa, että kaikissa sopimuksissa, joita se tekee alihankkijoidensa 

kanssa tietojenkäsittelyn suorittamiseksi Euroopan parlamentin puolesta, määrätään 
samoista tietosuojavelvoitteista kuin tässä sopimuksessa. Toimeksisaaja toimittaa näistä 
sopimuksista jäljennöksen Euroopan parlamentille. 

 
6. Toimeksisaaja  
 
a) varmistaa, että henkilöt, joilla on lupa käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet 

noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus, ja myöntää näille pääsyn henkilötietoihin siinä määrin kuin on 
ehdottomasti välttämätöntä sopimuksen täyttämistä, hallinnointia ja seurantaa varten  

 
b) ottaen huomioon käsittelyn luonteen auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja 

organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän 
velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä  

 
c) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että unionin oikeuden edellyttämiä, etenkin 

asetuksen (EU) 2018/1725 14–25 artiklassa ja 33–41 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia 
noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonne ja toimeksisaajan saatavilla olevat tiedot  

 
d) rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palvelujen 

tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, 
paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään 
henkilötiedot  

 
e) saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tässä artiklassa 

määrättyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten ja jotka koskevat 
erityisesti sen toteuttamia toimenpiteitä, ja sallii Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, 
kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin. 

 
7. Toimeksisaajan on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi 

asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten 
 
a) henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus  
 
b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palvelujen jatkuva luottamuksellisuus, eheys, 

käytettävyys ja vikasietoisuus  
 
c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian 

sattuessa  
 
d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja 

organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi 

 
e) toimenpiteitä, joilla suojellaan siirrettyjä, tallennettuja tai muuten käsiteltyjä henkilötietoja 

vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, 
luvattomalta luovuttamiselta taikka pääsyltä tietoihin. 
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8. Toimeksisaajan on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen 
toimeksisaajan alaisuudessa toimiva luonnollinen henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, 
käsittelee niitä ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ellei unionin oikeudessa 
toisin vaadita.  

 
9. Toimeksisaaja antaa rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä tiedon kansallisten 

viranomaisten, kolmansien maan viranomaiset mukaan lukien, esittämistä oikeudellisesti 
sitovista pyynnöistä julkistaa rekisterinpitäjän puolesta käsiteltyjä henkilötietoja.  

 
10. Euroopan parlamentti pidättää itsellään oikeuden tarkistaa, että toimeksisaaja noudattaa 

velvoitteita ja panee täytäntöön toimenpiteet, joista määrätään tässä artiklassa.  
 
 
II.12 ARTIKLA – EUROOPAN PARLAMENTISTA OTETTUJEN KUVIEN KÄYTÖN 
KIELTÄMINEN 
 
1. Toimeksisaaja ei saa käyttää mainostarkoituksessa tai kaupallisessa tarkoituksessa 

Euroopan parlamentin rakennuksista ulkoa tai sisältä otettuja kuvia ilman Euroopan 
parlamentin ennakolta antamaa kirjallista lupaa. 

 
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulle Euroopan parlamentin antamalle luvalle voidaan asettaa 

erityisehtoja ja sen voimassaolo voidaan rajoittaa määräajaksi. 
 
 
II.13 ARTIKLA – TIETOJEN KÄYTTÄMINEN, JAKAMINEN JA JULKISTAMINEN 
 
1. Toimeksisaaja antaa Euroopan parlamentille oikeuden käsitellä, käyttää, jakaa ja julkistaa 

mitä tahansa tarkoitusta varten ja mitä tahansa keinoja ja välineitä käyttäen tietoja, jotka 
sisältyvät tai liittyvät sopimukseen. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa toimeksisaajan 
henkilöllisyyttä, sopimuksen kohdetta ja kestoa, maksettuja määriä sekä raportteja 
koskevat tiedot. Henkilötietoihin sovelletaan erityisehtojen asiaa koskevia määräyksiä.  

 
2. Toimeksisaajan on hankittava Euroopan parlamentilta ennakolta kirjallinen lupa 

sopimukseen liittyvien tietojen jakamiseen ja julkistamiseen. Euroopan parlamentti voi 
mainitun luvan myöntämisen yhteydessä velvoittaa toimeksisaajan mainitsemaan 
Euroopan unionin suorittaman maksun määrän tai asettaa luvalle muita ehtoja. 
Julkaistuissa tai jaetuissa tiedoissa on joka tapauksessa tarkennettava, että esitetyt 
kannanotot ovat toimeksisaajan omia eivätkä edusta Euroopan parlamentin virallista 
kantaa.  

 
3. Toimeksisaaja ei saa käyttää sopimuksen täyttämisen yhteydessä saamiaan tietoja 

muuhun kuin sopimuksen täyttämiseen ilman Euroopan parlamentin ennakolta 
nimenomaisesti antamaa kirjallista lupaa. 
 

4. Kaikkien tämän sopimuksen täyttämiseen liittyvien toimeksisaajalle tai a lihankkijoille 
toimitettujen tietojen ja asiakirjojen ja sopimuksen täyttämisestä syntyvien tulosten 
katsotaan kuuluvan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 
N:o 7 soveltamisalaan siltä osin kuin on kyse arkistojen loukkaamattomuudesta. Tämä 
koskee myös kaikkia rekisterinpitäjän puolesta käsiteltyjä tietoja sekä II.11  artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja palvelimia ja muita tietojenkäsittelylaitteita. 
 
Jos kansalliset viranomaiset tai joku muu kolmas osapuoli pyytää pääsyä näihin tietoihin, 
asiakirjoihin, tuloksiin, palvelimiin tai laitteisiin, toimeksisaajan tai alihankkijoiden on 
kieltäydyttävä antamasta pääsyä, kehotettava pyynnön esittänyttä osapuolta ottamaan 
yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja ilmoitettava parlamentille kyseisestä pyynnöstä.  
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II.14 ARTIKLA – EUROOPAN PARLAMENTILLE KUULUVIEN LAITTEIDEN TAI 
PALVELUJEN KÄYTTÖÖN ANTAMINEN 
 
1. Toimeksisaajan ja tämän henkilöstön käyttöön annettujen tarjouseritelmässä määriteltyjen 

puhelin- ja tietotekniikkalaitteiden sekä toimistoteknisten laitteiden ja/tai muiden palvelujen 
käyttö on sallittu ainoastaan työhön liittyvissä asioissa.  

 
2. Euroopan parlamentti pidättää oikeuden valvoa milloin tahansa yksityisyyden ja 

liikesalaisuuden suojan alalla sovellettavia sääntöjä noudattaen, kuinka toimeksisaaja ja 
tämän henkilöstö käyttävät näitä laitteita ja/tai palveluja. Toimeksisaaja sitoutuu 
ilmoittamaan henkilöstölleen kirjallisesti tästä Euroopan parlamentille kuuluvasta 
oikeudesta. 

 
3. Jos ilmenee muuta kuin työhön liittyvää käyttöä tai muita väärinkäytöksiä, toimeksisaajalle 

annetaan varoitus. Jos ongelma jatkuu edelleen, laitteiden ja/tai palvelujen käyttöoikeus 
perutaan. Jos Euroopan parlamentti pitää ongelmaa vakavana, se voi perua laitteiden 
ja/tai palvelujen käyttöoikeuden ilman ennakkoilmoitusta.  

 
4. Edellisessä kohdassa tarkoitetusta käytöstä johtuvaa vahinkoa koskevasta 

toimeksisaajan korvausvastuusta määrätään I.10 ja II.2 artiklassa. Euroopan parlamentti 
voi soveltaa I.10 artiklan 1 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä sille syntyneen vahingon 
korvaamiseksi asianmukaisesti. 

 
 
II.15 ARTIKLA – TOIMEKSISAAJAN HALLUSSA OLEVAT EUROOPAN PARLAMENTILLE 
KUULUVAT TARVIKKEET, OSAT, LAITTEET, PIIRUSTUKSET, NÄYTTEET, TAVARAT, 
MALLIT, KAAVAIMET, MITTAUSLAITTEET JA OHJELMISTOT 
 
1. Toimeksisaaja on vastuussa sellaisten Euroopan parlamentille kuuluvien tarvikkeiden, 

osien, laitteiden, piirustusten, näytteiden, tavaroiden, mallien, kaavainten, 
mittauslaitteiden ja ohjelmistojen tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta, jotka sillä on 
hallussaan sopimuksen täyttämistä varten ja jotka se on saanut Euroopan parlamentilta 
tätä tarkoitusta varten tai jotka se on ostanut Euroopan parlamentin puolesta.  

 
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta johtuva korvaus 

suoritetaan Euroopan parlamentin valinnan mukaan toimeksisaajan kuulemisen jälkeen 
joko aineellisesti (korvaaminen tai korjaaminen) tai maksamalla korvaus, joka vastaa 
korvaamisesta tuotteen tuhoutumisen tai vahingoittumisen ajankohtana aiheutuvaa 
kustannusta ja jota voidaan tarvittaessa korottaa kansallisten viranomaisten mahdollisesti 
vaatimilla maksuilla tai välillisillä veroilla. 

 
3. Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet voidaan vähentää poistoina, ainoastaan niiden 

jäännösarvo otetaan huomioon. 
 
 
II.16 ARTIKLA – YLIVOIMAINEN ESTE 
 
1. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimuspuolten vaikutusmahdollisuuksien 

ulkopuolella olevaa ennalta arvaamatonta poikkeuksellista tilannetta tai tapahtumaa, joka 
ei johdu jommankumman sopimuspuolen virheestä tai tuottamuksesta, joka estää 
jompaakumpaa sopimuspuolista täyttämästä yhtä tai useampaa sopimusvelvoitetta ja jota 
ei ole voitu kaikkea huolellisuutta noudattaen välttää. Laitteiden, tarvikkeiden tai 
materiaalien vikoihin, niiden saataville asettamiseen liittyviin viiveisiin, 
työmarkkinakiistoihin, lakkoihin, alihankkijan laiminlyönteihin tai taloudellisiin vaikeuksiin 
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ei voida vedota ylivoimaisena esteenä, elleivät ne ole välittömästi seurausta ylivoimaisesta 
esteestä. 

 
2. Jos jompikumpi sopimuspuolista kohtaa ylivoimaisen esteen, sen on ilmoitettava siitä 

viipymättä toiselle sopimuspuolelle saantitodistuskirjeellä tai vastaavalla asiakirjalla, jossa 
selvitetään ylivoimaisen esteen laatu, arvioitu kesto sekä odotettavissa olevat vaikutukset. 

 
3. Kummankaan sopimuspuolen ei katsota rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, jos velvoitteen 

täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Jos toimeksisaaja ei ylivoimaisen 
esteen vuoksi pysty suorittamaan sille toimeksiannettuja tehtäviä, sillä ei ole oikeutta 
saada maksua eikä korvausta. Jos sopimus on täytetty osittain, toimeksisaajalla on oikeus 
saada maksu suorittamistaan tehtävistä. Nämä määräykset eivät vaikuta toimeksisaajan 
oikeuteen saada korvaus matka- ja oleskelukustannuksista sekä sopimuksen 
täyttämiseen käyttämiensä laitteiden kuljetuskustannuksista.  

 
4. Sopimuspuolten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vahinkojen 

minimoimiseksi. 
 
 
II.17 ARTIKLA – EUROOPAN PARLAMENTIN OIKEUS PURKAA SOPIMUS 
 
1. Euroopan parlamentti voi purkaa saantitodistuskirjeellä koko sopimuksen tai sen osan 

välittömästi, korvauksetta ja ilman tuomioistuimen myötävaikutusta seuraavissa 
tapauksissa: 

 
a) jos toimeksisaaja tai toimeksisaajan veloista rajoittamattomassa vastuussa oleva 

henkilö on yhdessä tai useammassa varainhoitoasetuksen 136 artiklan 1 kohdan a tai 
b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa 

 
b) jos toimeksisaaja tai varainhoitoasetuksen 136 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdassa 

tarkoitettu henkilö on yhdessä tai useammassa varainhoitoasetuksen 136 artiklan 
1 kohdan c–h alakohdassa tai 136 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa 

 
c) jos toimeksisaaja ei noudata sovellettavia ympäristö- ja sosiaalialan ja työoikeuden 

velvoitteita, jotka on vahvistettu unionin oikeudessa, kansallisessa lainsäädännössä, 
työehtosopimuksissa tai direktiivin 2014/24/EU liitteessä X lueteltujen kansainvälisten 
ympäristö- ja sosiaalialaa ja työoikeutta koskevien sopimusten määräyksissä  

 
d) jos toimeksisaaja on tilanteessa, joka voitaisiin katsoa II.8 artiklassa tarkoitetuksi 

eturistiriidaksi tai ammattitoimintaan liittyväksi eturistiriidaksi 
 
e) jos toimeksisaaja on antanut vääriä tietoja ilmoittaessaan menettelyyn osallistumista 

varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja 
 
f) jos toimeksisaajan oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa tai 

organisaatiossa tapahtunut muutos voi Euroopan parlamentin mielestä vaikuttaa 
sopimuksen täyttämiseen merkittävästi 

 
g) jos toimeksisaaja ei omasta syystään pysty hankkimaan jotakin sopimuksen 

täyttämistä varten tarvittavaa lupaa tai valtuutusta 
 
h) jos toimeksisaajalle saantitodistuskirjeellä lähetetty virallinen huomautus, jossa 

mainitaan sopimusvelvoitteiden rikkomisen luonne ja jossa Euroopan parlamentti 
toteaa, että sopimuksen täyttäminen ei vastaa sopimuksen, tarjouseritelmän ja sen 



 

 23/26  

kaikkien liitteiden määräyksiä tai toimeksisaajan tarjousta, ei ole johtanut tulokseen 
15 kalenteripäivän kuluttua sen lähettämisestä 

 
i) jos toimeksisaaja on varainhoitoasetuksen 138 artiklassa tarkoitetun seuraamuksen 

kohteena 
 
j) jos sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että hankintamenettelyyn tai sopimuksen 

täyttämiseen on liittynyt asiavirheitä, väärinkäytöksiä, korruptiota tai petoksia; jos 
toimeksisaaja on syyllistynyt näihin virheisiin, väärinkäytöksiin, korruptioon tai 
petoksiin, Euroopan parlamentti voi lisäksi kieltäytyä suorittamasta maksuja ja periä 
takaisin jo maksetut määrät tai purkaa kaikki kyseisen toimeksisaajan kanssa tehdyt 
sopimukset suhteessa kyseisten virheiden, väärinkäytösten, korruption tai petosten 
vakavuuteen 

 
k) jos Yhdistyneen kuningaskunnan erosta johtuvien perustavaa laatua olevien 

muutosten vuoksi ei ole enää olemassa sopimuksen perustana olevia osapuolten 
edellytyksiä, niin että Euroopan parlamentin ei voida enää kohtuudella olettaa 
jatkavan sopimusta tai se olisi Euroopan parlamentin laillisten velvoitteiden vastaista. 

 
2. Jos ilmenee ylivoimainen este, josta on ilmoitettu II.16 artiklan mukaisesti, kumpikin 

sopimuspuoli voi purkaa sopimuksen, jos sen täyttäminen estyy sellaiseksi ajanjaksoksi, 
joka on vähintään viidesosa erityisehdoissa ilmoitetusta kestosta. 

 
3. Ennen 1 kohdan i alakohdan mukaista sopimuksen purkamista toimeksisaajalla on 

mahdollisuus toimittaa huomautuksensa 15 kalenteripäivän kuluessa 
saantitodistuskirjeellä lähetetyn virallisen huomautuksen lähettämisestä. 

 
4. Purkaminen tulee voimaan päivänä, jona sopimuksen purkamista koskeva 

saantitodistuskirje vastaanotetaan, tai minä tahansa muuna purkamista koskevassa 
kirjeessä mainittuna päivänä. 

 
5. Purkamisen seuraukset: 
 

a) Jos Euroopan parlamentti purkaa sopimuksen tämän artiklan mukaisesti, 
toimeksisaaja luopuu kaikista korvausvaatimuksistaan, jotka koskevat välittömiä tai 
välillisiä vahinkoja, keskeneräiseksi jääneen palvelusuorituksen vuoksi menetetyt 
ennakoidut tuotot mukaan lukien, jollei muista tähän sopimukseen sisältyvistä 
määräyksistä muuta johdu. Saatuaan ilmoituksen sopimuksen purkamisesta 
toimeksisaajan on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet kustannusten 
minimoimiseksi, vahinkojen estämiseksi tai sitoumustensa peruuttamiseksi tai 
rajoittamiseksi. Toimeksisaajan on laadittava erityisehdoissa vaaditut asiakirjat 
60 kalenteripäivän kuluessa sopimuksen purkautumispäivästä niiden tehtävien 
osalta, jotka on suoritettu kyseiseen päivään mennessä. 

 
b) Euroopan parlamentti voi vaatia korvausta menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä 

vahingoista ja periä takaisin toimeksisaajalle sopimuksen perusteella maksetut 
määrät. 

 
c) Purettuaan sopimuksen Euroopan parlamentti voi antaa sopimuksen täyttämisen 

kolmannen osapuolen suoritettavaksi, jolloin palvelujen loppuunsaattaminen 
annetaan jonkin toisen toimeksisaajan tehtäväksi. Euroopan parlamentilla on oikeus 
antaa sopimuksen täyttäminen kolmannen osapuolen suoritettavaksi ilmoitettuaan 
asiasta kirjallisesti toimeksisaajalle, vaikka Euroopan parlamentti ei purkaisikaan 
sopimusta, jotta taataan sopimuksessa määrättyjen palvelujen asianmukainen 
toimittaminen. Tässä tapauksessa Euroopan parlamentilla on oikeus vaatia 
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toimeksisaajaa korvaamaan palvelujen loppuunsaattamisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia ja takuita, jotka 
Euroopan parlamentilla on tämän sopimuksen nojalla. 

 
d) Purettuaan sopimuksen Euroopan parlamentti voi määrätä hallinnollisia ja 

taloudellisia seuraamuksia varainhoitoasetuksen 136–141 artiklassa säädettyjen 
ehtojen mukaisesti. 
 

 
II.18 ARTIKLA – RIIDAT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT 
 
1. Jos riita edellyttää aineellisia tai teknisiä tutkimuksia, asian esille tuova osapuoli voi pyytää 

asiantuntijalausunnon ennen kanteen nostamista. Asian esille tuova osapuoli ilmoittaa 
tässä tarkoituksessa toiselle osapuolelle kirjallisesti riidan aiheen ja ehdottaa 
asiantuntijaa. 

 
2. Toisen osapuolen on ilmoitettava 15 kalenteripäivän kuluessa, hyväksyykö se ehdotetun 

asiantuntijan, ja mikäli ehdotusta ei hyväksytä, kyseisen osapuolen on tehtävä 
vastaehdotus, johon on vastattava 15 kalenteripäivän kuluessa. Kirjeenvaihto käydään 
saantitodistuskirjeillä. 

 
3. Jos osapuolet eivät pääse asiassa yksimielisyyteen, asian esille tuonut osapuoli antaa 

riidan I.12 artiklan nojalla toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi ja pyytää 
tarvittaessa sitä nimeämään asiantuntijan. 

 
 
II.19 ARTIKLA – HALLINNOLLISET JA TALOUDELLISET SEURAAMUKSET 
 
1. Euroopan parlamentti voi määrätä hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia  

 
a) toimeksisaajalle, joka on varainhoitoasetuksen 136 artiklan mukaisessa 

poissulkemistilanteessa  
b) toimeksisaajalle, joka on antanut vääriä tietoja ilmoittaessaan Euroopan parlamentille 

menettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja 
tietoja. 

 
Kaikissa tapauksissa Euroopan parlamentin tai varainhoitoasetuksen 143  artiklan 
mukaisesti perustetun tutkintaelimen on kuitenkin ensin annettava toimeksisaajalle 
tilaisuus esittää huomautuksensa. 
 

2. Hallinnolliset tai taloudelliset seuraamukset määrätään suhteessa sopimuksen arvoon ja 
väärinkäytösten vakavuuteen, ja ne voivat olla seuraavat: 

 
a) toimeksisaaja suljetaan Euroopan unionin talousarviosta rahoitettavien sopimusten ja 

avustusten ulkopuolelle ja/tai 
b) toimeksisaajalle määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 

10 prosenttia kyseisen sopimuksen arvosta ja/tai 
c)  toimeksisaajan nimi, poissulkemistilanne ja poissulkemisen kesto julkaistaan 

varainhoitoasetuksen 140 artiklan 1 kohdan nojalla. 
 
 
II.20 ARTIKLA – TARKASTUKSET JA TILINTARKASTUKSET 
 
1. Varainhoitoasetuksen 257 artiklan mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on 

oikeus tarkastaa Euroopan unionin talousarviosta maksuja saavien luonnollisten 
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henkilöiden tai oikeushenkilöiden hallussaan pitämät asiakirjat ajanjaksolla, joka ulottuu 
sopimuksen allekirjoittamisajankohdasta siihen, kun loppumaksun suorittamispäivästä on 
kulunut viisi vuotta. 

 
2. Euroopan parlamentilla, sen valitsemalla ulkopuolisella elimellä tai henkilötietojen 

käsittelyn osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulla on samat oikeudet kuin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimella sopimusmääräysten noudattamista koskeviin tarkastuksiin 
ja todentamisiin ajanjaksolla, joka ulottuu sopimuksen allekirjoittamisajankohdasta siihen, 
kun loppumaksun suorittamispäivästä on kulunut viisi vuotta. 

 
3.  Lisäksi Euroopan petostentorjuntavirasto voi suorittaa paikan päällä tarkastuksia ja 

todentamisia komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden 
väärinkäytösten estämiseksi 11. marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2) ja Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 11. syyskuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (EUVL L  248, 
18.9.2013, s. 1) mukaisesti ajanjaksolla, joka ulottuu sopimuksen 
allekirjoittamisajankohdasta siihen, kun loppumaksun suorittamispäivästä on kulunut viisi 
vuotta. 

 
4. Asetuksen (EU) 2018/1725 ja varainhoitoasetuksen 57 artiklan mukaisesti I.13 artiklassa 

tarkoitettuja henkilötietoja voidaan unionin taloudellisten etujen suojaamistarkoituksessa 
luovuttaa sisäisen tarkastuksen yksiköille, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
varainhoitoasetuksen 143 artiklassa tarkoitetulle tutkintaelimelle tai Euroopan 
petostentorjuntavirastolle. 

 
 
II.21 ARTIKLA – YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALIALAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
1. Euroopan parlamentti pidättää oikeuden kohdistaa toimeksisaajaan tarvittavia 

tarkastuksia ja todentamisia I.7 artiklassa asetettujen ympäristö- ja sosiaalialaa sekä 
työoikeutta koskevien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Nämä tarkastukset ja 
todentamiset voi osittain tai kokonaan suorittaa Euroopan parlamentin asianmukaisesti 
valtuuttama ulkopuolinen elin.  

 
2. Jos toimeksisaajan todetaan laiminlyöneen asetettujen velvoitteiden noudattamisen tai se 

kieltäytyy Euroopan parlamentin tai asianmukaisesti valtuutetun elimen tarkastuksesta, 
Euroopan parlamentti voi purkaa tämän sopimuksen. 

 
 
II.21 a ARTIKLA – TURVATOIMIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
1. Toimeksisaaja sitoutuu sopimuksen täyttämisen yhteydessä noudattamaan itse ja 

varmistumaan siitä, että sen nimissä toimivat henkilöt noudattavat, kansallisia ja Euroopan 
parlamentin sisäisiä turvallisuussääntöjä, joita Euroopan parlamentin tiloihin, toimitiloihin 
tai niissä järjestettäviin tapahtumiin pääsy edellyttää, sekä muita vastaavia voimassa 
olevia rajoituksia. Toimeksisaaja on tietoinen siitä, että kyseisten sääntöjen 
noudattamiseen voi sisältyä muun muassa toimeksisaajan tai sen nimissä toimivan 
henkilön velvollisuus hankkia Euroopan parlamentin asiasta vastaavilta yksiköiltä ja (tai) 
kansallisilta viranomaisilta toimeksisaajaa ja sopimuksen täyttämisen yhteydessä sen 
nimissä toimivaa henkilöä koskeva turvallisuusselvitys. 

 
2. Toimeksisaajan on tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin turvallisuusyksikön kanssa 

ja avustettava sitä sen toimeksiannon ja tehtävien toteuttamisessa. Yhteistyöhön sisältyy 
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muun muassa toimeksisaajan velvollisuus ilmoittaa välittömästi asiasta vastaavalle 
yksikölle sopimuksen täyttämisen yhteydessä toimeksisaajan nimissä toimivan henkilön 
mahdollisesta korvaamisesta sekä tilanteesta, joka saattaa vaarantaa parlamentin 
turvallisuuden. 

 
3. Mikäli henkilölle, joka toimii toimeksisaajan nimissä ja jolla on oltava pääsy Euroopan 

parlamentin tiloihin, ei myönnetä turvallisuusakkreditointia tai -selvitystä tai mikäli 
kyseiseltä henkilöltä evätään turvallisuusakkreditointi tai -selvitys, toimeksisaajan on 
viipymättä korvattava kyseinen henkilö toisella henkilöllä. Sovellettavien 
turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättäminen antaa Euroopan parlamentille oikeuden 
vaatia kyseisen henkilön korvaamista. Korvaavalla henkilöstöllä on oltava tarvittavat 
turvallisuusakkreditoinnit ja (tai) -selvitykset, ja sen on pystyttävä jatkamaan sopimuksen 
täyttämistä alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti. Toimeksisaaja vastaa kaikista sille 
toimeksiannettujen tehtävien suorittamiseen liittyvistä viivästyksistä, jotka johtuvat 
henkilöstön korvaamisesta tämän artiklan määräysten mukaisesti. 

 
4. Jos toimeksisaaja ei noudata turvallisuusvelvoitteita ja (tai) jos se kieltäytyy tarvittavasta 

turvallisuusakkreditointia ja (tai) -selvitystä koskevasta menettelystä, Euroopan 
parlamentti voi purkaa sopimuksen ilman ennakkoilmoitusta. 

 
 
II.22 ARTIKLA – SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
1. Kaikki tämän sopimuksen ja sen liitteiden muutokset, lisäykset ja poistot mukaan lukien, 

on tehtävä kirjallisella lisäsopimuksella samoin ehdoin kuin sopimus. Suullinen sopimus 
ei ole sopimuspuolia sitova. 

 
2. Jos jokin tämän sopimuksen määräyksistä on toimivaltaisen tuomioistuimen mukaan 

pätemätön tai siihen ei voida vedota, sopimuksen muut määräykset pysyvät voimassa, ja 
sopimuspuolet sitoutuvat korvaamaan määräyksen, joka on pätemätön tai johon ei voida 
vedota, toisella määräyksellä, jonka taloudellinen vaikutus vastaa mahdollisimman hyvin 
kyseisen määräyksen taloudellista vaikutusta. 

 
3. Vaikka Euroopan parlamentti ei käyttäisi tämän sopimuksen määräyksistä johtuvia 

oikeuksiaan tai varmistaisi niiden soveltamista tai laiminlöisi niiden käyttämisen tai 
soveltamisen varmistamisen, Euroopan parlamentti pitää kiinni kaikista tämän 
sopimuksen määräyksistä. 

 
 
 
 
Tehty …....................................................... (paikka) ........ päivänä ..................kuuta ............. 
kahtena kappaleena. 
 
 
 
 
 
 Toimeksisaajan puolesta    Euroopan parlamentin puolesta 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Kabinettipäällikkö 


