
 

   

TIESIOGINĖ PASLAUGŲ SUTARTIS 

 

SUTARTIS EMAS 2020-DSC-2020-001  

 

Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Parlamento,  

kuris įsikūręs adresu Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels 

ir kuriam pasirašant šią sutartį atstovauja 

Generalinio sekretoriaus kabineto direktorė Susanne ALTENBERG,  

toliau – Europos Parlamentas, 

 

IR 

 

............................................................, gyvenantis (kurio registruota buveinė yra)  

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

atstovaujamas ............................................................................................................... ..…, 

veikiantis kaip .................................................................................................,  

toliau – paslaugų teikėjas, 

 

toliau kartu vadinami sutarties šalimis, 

 
 

SUSITARĖ 
 

dėl Specialiųjų sąlygų ir dėl Bendrųjų sąlygų 
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I. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

I.1 STRAIPSNIS. SUTARTIES DALYKAS 
 

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje sutartyje ir jos prieduose, kurie yra neatskiriama šios 
sutarties dalis, nustatytomis sąlygomis teikti Europos Parlamentui paslaugas, išsamiai 
nurodytas I priede. 

 
 
I.2 STRAIPSNIS. TRUKMĖ 
 
1. Ši sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo paskutinė sutarties šalis, 12 mėnesių 

laikotarpiui. 
 
I.3 STRAIPSNIS. ATASKAITOS IR DOKUMENTAI 
 

Paslaugų teikėjas teikia paslaugų teikimo ataskaitas pagal šioje sutartyje ir jos prieduose 
nurodytas nuostatas. 
 
 

I.4 STRAIPSNIS. KAINA IR MOKĖJIMAS 
 
1. Kaina yra fiksuoto dydžio ir nekeičiama visą šios sutarties, įskaitant visus pratęsimus, 

galiojimo laikotarpį. 
 

Fiksuoto dydžio kaina nurodyta IV priede. Kaina nurodoma eurais be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM). Kaina apima visas paslaugų teikėjo išlaidas, patirtas vykdant šią sutartį. 

 
2. Mokėjimai pagal sutartį atliekami remiantis šiuo straipsniu ir tik tada, kai paslaugų teikėjas 

iki mokėjimo prašymo išsiuntimo dienos įvykdo visas savo sutartines prievoles. Jokiais 
atvejais nauji mokėjimo prašymai nelaikomi priimtinais, jei paslaugų teikėjo išsiųstų 
ankstesnių prašymų Europos Parlamentas nepatenkino nurodydamas, kad sutartis visai 
neįvykdyta, įvykdyta iš dalies, netinkamai arba aplaidžiai. 

 
 Kiekviename mokėjimo prašyme privalo būti pateikta informacija, nurodyta Bendrųjų 

sąlygų II.3 straipsnyje, ir jis turi būti pateikiamas kartu visais dokumentais, nurodytais 
techninių specifikacijų 4 punkte.  

 
3. Paslaugų teikėjas mokėjimo prašymus teikia toliau nurodyta tvarka.  
 

Mokėjimo prašymas priimamas, jeigu prie prašymo pridedama:  
 

 dokumentai, parengti pagal šioje sutartyje ir jos prieduose pateiktus nurodymus, jeigu 
juos su pastabomis ir (ar) išlygomis arba be jų patvirtino Europos Parlamentas;  

 

  atitinkama sąskaita faktūra, kurioje nurodomas sutarties numeris ir ši nuoroda: EMAS 
Unit. 

 
Per 6 dalyje nustatytą terminą sumokama sutartyje nurodyta bendra suma.  
 
 

5. Sąskaitų faktūrų pateikimas 
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Visus su šios sutarties vykdymu susijusius mokėjimo prašymus arba kredito avizas 
paslaugų teikėjas turi siųsti šiuo adresu: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Europos Parlamentas turi išmokėti sumas už šios sutarties įvykdymą ir patvirt inti galutinę 
ataskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Europos Parlamento apskaitos 
pareigūnas užregistruoja mokėjimo prašymą. Mokėjimai laikomi atliktais tą įskaitymo 
dieną, kurią jie nurašomi nuo Europos Parlamento banko sąskaitos.  

 
7. Europos Parlamentas bet kuriuo metu po mokėjimo prašymo gavimo dienos gali sustabdyti 

mokėjimo terminą, pranešdamas paslaugų teikėjui, kad jo prašymas negali būti 
patenkintas dėl šių priežasčių: 

 
a)  mokėjimo prašyme nurodytas sumas nepriklauso išmokėti prašymo gavimo dieną; 
 
b)  paslaugų teikėjas nepateikė visų patvirtinamųjų dokumentų, nustatytų taikomuose 

teisės aktuose arba šioje sutartyje, bet Europos Parlamentas mano, kad paslaugų 
teikėjas gali tinkamai ištaisyti šį trūkumą ir jo mokėjimo prašymas nebus atmestas pagal 
8 dalį; 

 
c)  Europos Parlamento manymu, reikia atlikti papildomus tikrinimus siekiant nustatyti, ar 

mokėjimo prašyme nurodytos sumos yra tos, kurias reikia mokėti;  
 
d)  paslaugų teikėjas neišsiuntė atsakingai tarnybai šiame straipsnyje nurodytos [tarpinės 

/ galutinės] ataskaitos kopijos.  
 
Europos Parlamentas paslaugų teikėjui apie šį sustabdymą praneša registruotu laišku su 
gavimo patvirtinimu arba elektroniniu laišku. Sustabdymas įsigalioja nuo pranešime 
nurodytos dienos. Likusi termino dalis vėl pradedama skaičiuoti, kai sustabdymas 
nutraukiamas: 
 

 a punkte nurodytu atveju – atėjus atitinkamam mokėjimo terminui, kurį Europos 
Parlamentas patvirtina savo pranešime; 

 b punkte nurodytu atveju – nuo dienos, kurią 5 dalyje minimas Europos Parlamento 
Oficialiosios korespondencijos skyrius gauna pranešime nustatytus atitinkamus 
patvirtinamuosius dokumentus; 

 c ir d punktuose nurodytais atvejais – pasibaigus Europos Parlamento nustatytam 
pagrįstam laikotarpiui, kuris paslaugų teikėjui nurodomas pranešime. 

 
8. Europos Parlamentas mokėjimo prašymą atmeta, pranešęs apie tai paslaugų teikėjui 

registruotu laišku su gavimo patvirtinimu, dėl šių priežasčių:  
 

a)  prašyme nurodytas mokėjimas neturi būti vykdomas; 
b)  mokėjimo prašyme yra klaidų ir dėl jo turi būti atsiųsta kredito aviza arba 
c)  mokėjimo prašyme ar sąskaitoje faktūroje nepateikta visa informacija ir kartu nepateikti 

pagrindiniai patvirtinamieji dokumentai, nurodyti šioje sutartyje ar taikomuose teisės 
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aktuose, arba mokėjimo prašymas parengtas nesusipažinus su taikomais mokesčių 
teisės aktais.  

 
9. Uždelsus atlikti mokėjimą, paslaugų teikėjas turi teisę gauti palūkanas. Palūkanos 

apskaičiuojamos pagal Europos Centrinio Banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms 
taikomą palūkanų normą (toliau – bazinė palūkanų norma), pridedant aštuonis procentinius 
punktus. Taikoma bazinė palūkanų norma, galiojanti pirmąją mėnesio, kurį turi būti atliktas 
mokėjimas, dieną. Ši palūkanų norma skelbiama Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje. Palūkanos mokamos už laikotarpį nuo kalendorinės dienos, einančios po tos 
dienos, kurią sueina nustatytas galutinis mokėjimo terminas, iki išmokėjimo dienos imtinai.  

 
Kai palūkanos lygios arba mažesnės nei 200 EUR, jos paslaugų teikėjui sumokamos tik 
tada, kai jo prašymas pateikiamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tos dienos, kurią 
gautas mokėjimas. 

 
10. Mokėjimai atliekami į paslaugų teikėjo banko sąskaitą eurais, nurodytą taip:  
 

Banko pavadinimas: [įrašyti] 
Tikslus banko filialo adresas: [įrašyti] 
Tiksliai nurodytas sąskaitos turėtojas: [įrašyti] 
Visas sąskaitos numeris, įskaitant banko kodus: [įrašyti] 
IBAN ir BIC kodas: [įrašyti] 
 

 
I.5 STRAIPSNIS. KAINOS KEITIMAS 
 
Šis straipsnis šiai sutarčiai netaikomas. 

 
 
I.6 STRAIPSNIS. FINANSINĖS GARANTIJOS 

 
Šis straipsnis šiai sutarčiai netaikomas. 
 
 
I.7 STRAIPSNIS. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA 
 
Paslaugų teikėjas turi laikytis būtiniausių reikalavimų, nustatytų specifikacijose. Tai reiškia, kad 
jis turi laikytis aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo teisės srityse taikomų 
reikalavimų, nustatytų Sąjungos teise, nacionaline teise, kolektyvinėmis sutartimis ir 2014  m. 
vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65) X priede išvardytais 
tarptautiniais aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo teisės aktais.  

 
 
I.8 STRAIPSNIS. PASLAUGŲ PRIĖMIMO TVARKA 
 
Šis straipsnis šiai sutarčiai netaikomas. 
 
 
I.9 STRAIPSNIS. GARANTIJA 
 
1. Kiekvienam produktui, kuris yra paslaugų dalykas, paslaugų teikėjas suteikia dvejų metų 

garantiją, pradedančią galioti tą dieną, kurią suteikiamos paslaugos.  
 
2. Paslaugų teikėjas privalo pašalinti klaidas ir trūkumus, apie kuriuos Europos Parlamentas 
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jam praneša minėtuoju garantiniu laikotarpiu, per 30 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo 
dienos. 

 
 
I.10 STRAIPSNIS. VĖLAVIMAS, AKIVAIZDUS APLAIDUMAS, SUTARTIES 
NEĮVYKDYMAS, NEATITIKTIS REIKALAVIMAMS IR NETINKAMAS SUTARTIES 
ĮVYKDYMAS 

 
1. Vėlavimo, aplaidumo vykdant šią sutartį ir visos ar dalies šios sutarties neįvykdymo 

atvejais, taip pat tais atvejais, kai darbas neatitinka sutarties reikalavimų arba netinkamai 
įvykdoma ši sutartis, Europos Parlamentas, siekdamas atitinkamo patirtos žalos 
atlyginimo, gali nuo paslaugų teikėjui mokėtinos sumos likučio nuskaityti nuostolių sumą, 
prie kurios prireikus pridedamos palūkanos dėl vėlavimo ir išlaidos, kurias jis patyrė dėl 
šios žalos. Jei paaiškėja, kad nuskaitytų sumų nepakanka tinkamai padengti patirtą žalą, 
Europos Parlamentas be nuskaitymo gali imtis kitų papildomų veiksmų. Europos 
Parlamentas nustato nuostolių, palūkanų ir išlaidų sumas, kurias jis ketina nuskaityti ir 
(arba) reikalauti vėliau, paslaugų teikėjui registruotu laišku su gavimo patvirtinimu 
pranešęs apie sutartinių prievolių nevykdymą; tai neturi poveikio paslaugų teikėjo teisei 
užginčyti. 

 
2. Europos Parlamentas gali už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną taikyti 0,2  proc. baudą 

nuo sumos, numatytos neįvykdytuose užsakymuose, skaičiuojant nuo dienos, kurią 
paslaugų teikėjui buvo registruotu laišku su gavimo patvirtinimu pranešta apie vėlavimą; 
tai neturi poveikio 1 dalies taikymui. 

 
3. Jei dėl paslaugų teikėjo kaltės atsakinga Europos Parlamento tarnyba negali patvirtinti 

paslaugų priėmimo arba jei priimama paslaugų dalis, kuri nebuvo anksčiau priimta, 
nesuteiktoms paslaugoms taip pat taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys. 

 
4. 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, Europos Parlamentas, nepažeisdamas pagal 

Bendrųjų sąlygų II.19 straipsnį Europos Parlamento taikomų administracinių ir finansinių 
nuobaudų, registruotu laišku su gavimo patvirtinimu paslaugų teikėjui nusiuntęs 
reikalavimą vykdyti sutartines prievoles ir jei tas reikalavimas per penkiolika kalendorinių 
dienų nuo išsiuntimo dienos nebuvo visiškai arba iš dalies patenkintas, turi teisę nutraukti 
šią sutartį. Nutraukimas įsigalioja nedelsiant, o Europos Parlamentas paslaugų teikėjui 
apie tai praneša registruotu laišku su gavimo patvirtinimu ir kompensacijos jam nemoka. 
Jis taip pat gali reikalauti pasamdyti kitą paslaugų teikėją, kuris užbaigtų vykdyti sutartį, 
kaip numatyta Bendrųjų sąlygų II.18 straipsnio 5 dalyje. 

 
 
I.11 STRAIPSNIS. TAIKYTINA TEISĖ, BENDROSIOS SĄLYGOS IR SUTARTIES 
PASKELBIMAS 

 
1. Šiai sutarčiai taikoma Europos Sąjungos teisė, kurią papildo Belgijos teisė.  
 
2. Paslaugų teikėjas atsisako savo sutartinių sąlygų. Jis patvirtina, kad yra susipažinęs ir 

sutinka su Bendrosiomis sąlygomis, kurios yra šios sutarties dalis.  
 
3. Paslaugų teikėjas taip pat sutinka, kad tam tikra šioje sutartyje pateikiama informacija, t.  y. 

jo vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas, skirtos sutarties dalykas ir vertė, būtų 
skelbiama pagal 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 
(toliau – Finansinis reglamentas). 
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4. Visi pateikiant pasiūlymą paslaugų teikėjo perduoti dokumentai tampa Europos 
Parlamento nuosavybe ir visuomenei leidžiama su jais susipažinti laikantis 2001  m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais nustatytų apribojimų ir taisyklių (OL L 145, 2001 5 31, p.  43), tačiau tai neturi 
poveikio Finansinio reglamento I priedo 2 ir 3 punktuose numatytų skelbimo priemonių 
taikymui. 

 
 
I.12 STRAIPSNIS. TEISMINGUMAS 
 
Visus Europos Parlamento ir paslaugų teikėjo su šia sutartimi susijusius ginčus, kurių 
nepavyko išspręsti taikiu būdu, sprendžia Bendrasis Teismas, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo teisminis organas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 256 straipsnio 1 da lį. 
 
 
I.13 STRAIPSNIS. DUOMENŲ APSAUGA 
 
Šis straipsnis šiai sutarčiai netaikomas. 
 
I.14 STRAIPSNIS. SOLIDARIOJI PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ (JEI TAIKOMA)  
    
 

1. Šalys, šioje sutartyje nurodytos kaip tiekėjas, solidariai atsako Europos Parlamentui už šios 
sutarties įvykdymą. 
 

2. (Nurodyti vadovaujančio paslaugų teikėjo pavadinimą)  skiriama(-s) vadovaujančiu 
paslaugų teikėju. Vykdydamas sutartį vadovaujantis paslaugų teikėjas veikia (nurodyti kitų 
paslaugų teikėjų pavadinimus) vardu; tai neturi poveikio 1 dalies taikymui. Europos 
Parlamento ir paslaugų teikėjo bendravimas vyksta per vadovaujantį paslaugų teikėją. 
Europos Parlamentas mokėjimus atlieka taip pat į vadovaujančio paslaugų teikėjo sąskaitą. 

 
 
I.14 STRAIPSNIS. SUTARTIES REZULTATŲ NAUDOJIMAS 
 
Šis straipsnis šiai sutarčiai netaikomas. 
 
 
I.15 STRAIPSNIS. BENDROSIOS ADMINISTRAVIMO NUOSTATOS 
 
Bet koks su sutartimi susijęs bendravimas vyksta raštu (būtina nurodyti sutarties numerį). 
Laikoma, kad paprastą laišką Europos Parlamentas gavo tą dieną, kurią j į užregistruoja toliau 
nurodyta atsakinga tarnyba. Pranešimai (išskyrus I.4 straipsnio 5 dalyje nurodytus mokėjimo 
prašymus ir kredito avizas) siunčiami tokiais adresais: 
 

Europos Parlamento: 
 
Gerbiamajam / gerbiamajai (įrašyti) 
(nurodyti pareigas) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
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Paslaugų teikėjo: 
 
Gerbiamajam / gerbiamajai (įrašyti) 
(nurodyti pareigas) 
(įrašyti įmonės pavadinimą) 
(įrašyti tikslų oficialų adresą) 

 
 
I.17 STRAIPSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR PRIEDAI 
 
1. Prie sutarties pridedami šie dokumentai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:  

 
I priedas. Specifikacijos ir visi jų priedai 
 
 
II priedas.  (Įrašyti datą) paslaugų teikėjo pasiūlymas 
 
III priedas.  Kainoraštis 

 
2. Visada taikomos Specialiųjų sąlygų, Bendrųjų sąlygų ir priedų nuostatos. Tačiau, jei tarp 

šių įvairių dokumentų būtų prieštaravimų, Specialiosiose sąlygose išdėstytos nuostatos 
yra viršesnės už kitose sutarties dalyse išdėstytas nuostatas. Bendrosiose sąlygose 
įtvirtintos nuostatos yra viršesnės už priedų nuostatas. Priedai yra viršesni vienas už kitą 
pagal jų eilės tvarką. 
 

3. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostatas laikoma, kad atskiri sutartį sudarantys 
dokumentai vienas kitą paaiškina. Dviprasmiškos nuostatos ir neatitiktis dalyse ar tarp jų 
išaiškinami ar patikslinami raštišku Europos Parlamento nurodymu.  

 
 
 
II. BENDROSIOS SĄLYGOS 
 
 
II.1 STRAIPSNIS. SU SUTARTIES VYKDYMU SUSIJUSIOS BENDROSIOS SĄLYGOS 
 
1. Jeigu specialiosiose nuostatose nenumatyta kitaip, šioje sutartyje nustatyti vykdymo 

terminai pradedami skaičiuoti nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Terminai pratęsiami 
nenugalimos jėgos (force majeure) atveju. Tokiu atveju šalys raštu susitaria dėl naujų 
terminų. 

 
2. Paslaugų teikėjas vykdo sutartį vadovaudamasis sąžiningumo principu ir ger iausia 

profesine patirtimi. Tik paslaugų teikėjas atsako už tai, kad būtų įvykdytos visos jam 
taikomos darbo mokesčių, socialinės ir aplinkosaugos teisės aktuose nustatytos prievolės. 

 
3. Tik paslaugų teikėjas privalo imtis veiksmų visiems sutarties vykdymui reikalingiems 

leidimams, licencijoms ar akreditavimui gauti laiku pagal toje vietoje, kurioje turi būti 
vykdomos paslaugų teikėjui pavestos užduotys, galiojančius įstatymus ir kitus teisės 
aktus. Šis leidimas, licencija ar akreditavimas galėtų apimti (tačiau tuo neapsiriboti) 
paslaugų teikėjo arba bet kurio jo vardu veikiančio asmens saugumo akreditavimą ir (arba) 
patikimumo pažymėjimą, kurių reikia, kad asmuo sutarties vykdymo tikslais galėtų patekti 
į vietas, patalpas ir (arba) vykstančius renginius. Europos Parlamentas gali be išankstinio 
įspėjimo nutraukti sutartį, jei paslaugų teikėjas negali gauti vieno iš sutarčiai vykdyti 
reikalingų leidimų, akreditavimų, pažymėjimų ar vienos iš licencijų ir (arba) užtikrinti, kad 
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sutartį vykdytų asmenys, turintys visus sutarčiai vykdyti reikalingus leidimus, licencijas, 
akreditavimą ar pažymėjimus.  

  
4. Paslaugų teikėjas privalo apsidrausti nuo rizikos ir žalos vykdant sutartį, kaip to 

reikalaujama pagal taikomus teisės aktus, reglamentuojančiais civilinę atsakomybę. Jis 
apsidraudžia papildomu draudimu, kuris taikomas jo veiklos srityje. Be to, jis apsidraudžia 
profesiniu draudimu nuo rizikos, susijusios su reikalavimų neatitikimu vykdant sutartį. Jei 
Europos Parlamentas prašo, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų jam pateikiamos 
visų susijusių draudimo sutarčių kopijos. 

 
5. Sutartyje nurodomi tik tie paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie vykdo sutartį.  
 
6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi sutartį vykdantys asmenys, veikiantys jo vardu, 

arba visi jo darbuotojai turėtų profesinę kvalifikaciją ir patirtį, kurių reikia užduotims, jam 
pavestoms pagal pirkimo dokumentuose, įskaitant ir specifikacijas, nustatytus kriterijus, 
vykdyti. 

 
7. Jei dėl paslaugų teikėjo darbuotojo, dirbančio Europos Parlamento patalpose, veiksmų  ar 

neveikimo sutrikdomas darbas arba paaiškėja, kad paslaugų teikėjo samdomo darbuotojo 
kvalifikacija ir (arba) patirtis neatitinka sutartyje nustatytų profilio reikalavimų, paslaugų 
teikėjas nedelsdamas pakeičia šį darbuotoją. Europos Parlamentas turi te isę reikalauti 
pakeisti tokį darbuotoją, nurodydamas tokio pakeitimo priežastis. Ankstesnį darbuotoją 
pakeitęs darbuotojas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, numatytą kvietime 
dalyvauti konkurse, ir būti pajėgus vykdyti sutartį tokiomis pat sutartinėmis sąlygomis. 
Paslaugų teikėjas atsako, jeigu dėl darbuotojų keitimo pagal šį straipsnį vėluojama įvykdyti 
paslaugų teikėjui pavestas užduotis. 

 
8. Tik paslaugų teikėjas atsako už darbuotojus, kurie vykdo jam pavestas užduotis. Paslaugų 

teikėjas privalo būti pasirengęs bet kada įrodyti Europos Parlamentui, kad jo darbuotojų 
atžvilgiu laikomasi taikytinų teisės aktų. 

 
9. Paslaugų teikėjas imasi visų reikiamų priemonių (draudimo ir kitų), kad jo darbuotojai būtų 

apdrausti nuo bet kokios rizikos, kur ią jie gali patirti įgyvendindami šią sutartį. 
 
10. Sutartis turi būti vykdoma taip, kad tarp paslaugų teikėjo ar jo darbuotojų ir Europos 

Parlamento neatsirastų pavaldumo santykių. Ypač: 
 

 Europos Parlamentas negali duoti tiesioginių nurodymų paslaugų teikėjo 
darbuotojams, vykdantiems paslaugų teikėjui pavestas užduotis, o paslaugų teikėjas ir 
jo darbuotojai negali būti įtraukti į Europos Parlamento administracinę sistemą;  

 

 Europos Parlamentas jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas minėtųjų darbuotojų 
darbdaviu. 

 
11. Jei nenumatytas įvykis, veiksmas ar neveikimas tiesiogiai ar netiesiogiai iš dalies ar 

visiškai sukliudo vykdyti sutartį, paslaugų teikėjas nedelsdamas savo iniciatyva jį 
užregistruoja ir praneša apie tai Europos Parlamentui. Šiame pranešime  aprašoma 
problema, nurodoma data, kada atsirado problema, ir apibūdinamos priemonės, kurių 
ėmėsi paslaugų teikėjas, kad galėtų įvykdyti visas sutartines prievoles. Tokiu atveju 
paslaugų teikėjas pirmenybę teikia problemai spręsti, o ne atsakomybei nustaty ti. 

 
12. Jeigu paslaugų teikėjas neįvykdo savo sutartinių prievolių pagal sutartyje išdėstytas 

nuostatas, Europos Parlamentas gali sumažinti ar susigrąžinti tokią mokėjimų dalį, kokia 
buvo nustatyta atsižvelgiant į neįvykdymą; tai neturi poveikio Parlamento teisei nutraukti 
sutartį. Be to, Europos Parlamentas gali taikyti nuobaudas arba reikalauti atlyginti 
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nuostolius, kaip numatyta Specialiųjų sąlygų I.10 straipsnyje ir Bendrųjų sąlygų II.19 
straipsnyje. 

 
13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Europos Parlamentui pateikti visą informaciją, kurios šis 

gali paprašyti sutarties tvarkymo tikslais. 
 
14. Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai negali atstovauti Europos Parlamentui ir nesielgia taip, 

kad sudarytų tokį įspūdį. Jie praneša tretiesiems asmenims, kad nėra Europos Sąjungos 
institucijų tarnautojai. 

 
15. Pasibaigus sutarties galiojimui, paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Europos 

Parlamentui visus turimus dokumentus, susijusius su jam pavestomis sutarties vykdymo 
užduotimis. 

 
 
II.2 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ 
 
1. Europos Parlamentas neatsako už vykdant sutartyje numatytas užduotis paslaugų teikėjo 

ar jo darbuotojų patirtą žalą, išskyrus Europos Parlamento tyčinio ar sunkaus nusižengimo 
atvejais. Europos Parlamentas nepriima jokių su tokiais nuostoliais susijusių pretenzijų dėl 
žalos atlyginimo ar remonto. 

 
2. Išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus, paslaugų teikėjas atsako už 

tiesioginę ar netiesioginę fizinę ir materialinę žalą ir nuostolius, kuriuos jis pats, jo vardu 
veikiantys asmenys ar jo darbuotojai padarė Europos Parlamentui arba tretiesiems 
asmenims vykdydami sutartį, taip pat ir įskaitant II.6 straipsnyje numatyto subteikimo 
atveju. Europos Parlamentas neatsako už jokius paslaugų teikėjo veiksmus arba 
įsipareigojimų nesilaikymą vykdant sutartį. 

 
3. Paslaugų teikėjas atlygina žalą, jeigu tretieji asmenys dėl paslaugų teikėjo vykdant sutartį 

padarytos žalos pareiškia ieškinį Europos Parlamentui, pateikia jam pretenziją arba jų 
iniciatyva pradedami procesiniai veiksmai. 

 
4. Bet kokio ieškinio, kurį Europos Parlamentui dėl sutarties vykdymo pareiškia tretieji 

asmenys, atveju paslaugų teikėjas padeda Europos Parlamentui. Europos Parlamentas 
gali padengti tokiu atveju paslaugų teikėjo patirtas išlaidas.  

 
5. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Europos Parlamentui dėl sutarties nevykdymo, 

netinkamo vykdymo ar vėlavimo padarytą tiesioginę ar netiesioginę žalą ir nuostolius; tai 
neturi poveikio atliktų darbų priėmimą ir garantiją reglamentuojančių nuostatų taikymui.  

 
 
 
 
 
II.3 STRAIPSNIS. SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ PATEIKIMAS 
 
1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal sutarties nuostatas parengti sąskaitas faktūras.  
 
2. Kiekvienoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta ši informacija: pirkimo užsakymo 

numeris (PO Nr.). Jei PO Nr. nėra, privaloma nurodyti sutarties numerį ir (arba) datą, taip 
pat suteiktų paslaugų aprašą, eurais1 nurodytas sumas, informaciją apie paslaugų teikėjo 

                                              
1  Gali būti nurodoma kita valiuta, jei kvietime dalyvauti konkurse numatyta, kad teikiamuose pasiūlymuose 

kainos turi būti nurodomos kita nei euras valiuta. 
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banko sąskaitą, nurodant IBAN, BIC kodą ir PVM mokėtojo numerį. Sąskaitoje faktūroje 
taip pat turi būti užrašyta: „For the official use of the European Parliament“ („Skirta 
Europos Parlamento oficialiam naudojimui“). Be to, sąskaitoje faktūroje gali būti atskirai 
nurodytas galutinis sąskaitos faktūros gavėjas. 

 
3. Sąskaita faktūra siunčiama Europos Parlamento Oficialiosios korespondencijos skyriui 

šiuo adresu: Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg. 
 
4.  Elektroninės sąskaitos faktūros 

 
Kai nustatyta specialiosiose sąlygose, paslaugų teikėjas sąskaitas faktūras teikia 
elektroniniu formatu, jei įvykdomos Direktyvoje 2006/112/EB nustatytos sąlygos dėl 
elektroninio parašo, t. y. jei naudojamas kvalifikuotas elektroninis parašas arba 
vykdomas keitimasis elektroniniais duomenimis.  
 
Sąskaitos faktūros standartiniu formatu (PDF) arba sąskaitos faktūros, atsiųstos 
e. paštu, nepriimamos. 

 
5. Paslaugų teikėjas sutinka su galimais finansinio pobūdžio apribojimais, susijusiais su 

laikinųjų dvyliktųjų dalių sistema, kaip numatyta Finansinio reglamento 16 straipsnyje, 
tuo atveju, jei finansinių metų pradžioje Europos Sąjungos bendrasis biudžetas nebūtų 
patvirtintas; tai neturi poveikio paslaugų teikėjo teisei gauti galimas palūkanas už 
pavėluotą mokėjimą.  

 
 
II.4 STRAIPSNIS. MOKESČIUS REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS 
 
1. Tik paslaugų teikėjas atsako už jam taikomų mokesčių teisės aktų laikymąsi. Jeigu jų 

nesilaikoma, pateikti mokėjimo prašymai tampa negaliojančiais.  
 
2. Paslaugų teikėjas pripažįsta, kad Europos Parlamentas, kaip Europos Sąjungos 

institucija, pagal Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (OL C 326, 
2012 10 26, p. 266) 3 straipsnį atleidžiamas nuo bet kokių mokesčių, visų pirma PVM. 
Europos Parlamentą nuo mokesčių atleidžia valstybių narių vyriausybės: išmoka 
kompensaciją a posteriori pagal pateiktus patvirtinamuosius dokumentus arba tiesiogiai 
atleidžia nuo mokesčio. 

 
3. Jei pagal taikytiną mokesčių teisę paslaugų teikėjas turi mokėti PVM nuo pagal šią sutartį 

gautos mokėjimų sumos, Europos Parlamentas paslaugų teikėjui perveda taikomo PVM 
sumą papildomai prie Specialiųjų sąlygų I.4 straipsnyje nurodytos sumos ir paskui kreipiasi 
į atsakingas nacionalines valdžios institucijas dėl jos grąžinimo. Tuo tikslu paslaugų 
teikėjas Europos Parlamentui privalo pateikti sąskaitą faktūrą, parengtą vadovaujantis 
PVM reglamentuojančiais teisės aktais, ir joje nurodyti, kur jis yra registruotas PVM 
mokėtoju. Sąskaitoje faktūroje turi būti aiškiai nurodyta, kad paslaugos suteiktos Europos 
Parlamentui. Joje turi būti atskirai nurodyta už darbus ir paslaugas mokėtina suma be PVM 
ir atitinkama PVM suma. 

 
4. Belgijoje įsisteigusiems paslaugų teikėjams šios sutarties nuostatos laikomos prašymu 

atleisti nuo PVM Nr. 450, jeigu šie paslaugų teikėjai sąskaitose faktūrose nurodo tokį įrašą: 
„Facture exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 
1978)“ („Sąskaitai faktūrai netaikomas PVM pagal PVM kodekso 42 straipsnio 3.3 dalį 
(1978 aplinkraštis)“ arba lygiavertį įrašą nyderlandų arba vokiečių k. 
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II.5 STRAIPSNIS. PERMOKĖTŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS 
 
1. Jeigu bendra atliktų mokėjimų suma didesnė nei pagal sutartį iš tiesų mokėtina suma arba 

pagal sutarties sąlygas susigrąžinimas pagrįstas, paslaugų teikėjas, gavęs debeto avizą, 
grąžina atitinkamą sumą eurais Europos Parlamento nustatyta tvarka ir per Europos 
Parlamento nustatytą terminą. 

 
2. Jeigu nesumokama per debeto avizoje nurodytą terminą, nuo mokėtinos sumos 

skaičiuojamos palūkanos už pavėluotą mokėjimą pagal sutarties Specialiųjų sąlygų I.4 
straipsnyje nustatytą normą. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kalendorinės 
dienos, einančios po mokėjimo termino dienos, iki tos kalendorinės dienos, kurią visiškai 
sumokama skola. 

 
3. Europos Parlamentas, pranešęs paslaugų teikėjui, gali tarpusavio užskaitos būdu 

susigrąžinti tiksliai nustatytas fiksuoto dydžio mokėtinas sumas tais atvejais, kai paslaugų 
teikėjas taip pat turi tiksliai nustatytą fiksuoto dydžio mokėtiną reikalavimą Europos 
Sąjungai. Kai numatyta, jis gali išskaičiuoti tas sumas iš garantijos.  

 
 

II.6 STRAIPSNIS. SUBTEIKIMAS 
 
1. Paslaugų teikėjas negali be išankstinio rašytinio Europos Parlamento leidimo sudaryti 

subteikimo sutarčių ir negali leisti vykdyti sutartis tretiesiems asmenims. Iki sutarties 
pasirašymo pateikto pasiūlymo, kuriame minimas naudojimasis vieno ar kelių subte ikėjų 
paslaugomis, priėmimas reiškia, kad Europos Parlamentas automatiškai pritaria 
subteikėjams.  

 
2. Net jei Europos Parlamentas leidžia paslaugų teikėjui sudaryti subteikimo sutartį, už 

tinkamą sutarties vykdymą Europos Parlamentui ir tretiesiems asmenims atsako 
paslaugų teikėjas. 

 
3. Sutartys su subteikėjais sudaromos raštu. Paslaugų teikėjas privalo į kiekvieną su 

subteikėjais sudarytą sutartį įtraukti sąlygas, pagal kurias Europos Parlamentui 
suteikiamos tokios pačios teisės ir garantijos tiek trečiųjų asmenų, tiek paties paslaugų 
teikėjo atžvilgiu. 

 
4. Europos Parlamentas pasilieka teisę reikalauti, kad paslaugų teikėjas pateiktų 

informaciją apie tai, ar subteikėjas neatitinka draudimo dalyvauti procedūroje kriterijų, ir 
apie subteikėjo teisinį veiksnumą, reguliavimo, finansinius, ekonominius, techninius ir 
profesinius pajėgumus, įskaitant specifikacijose nustatytus būtiniausius reikalavimus. Tai 
reiškia, kad jis turi laikytis aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo teisės srityse 
taikomų reikalavimų, nustatytų Sąjungos teise, nacionaline teise, kolektyvinėmis 
sutartimis ir Direktyvos 2014/24/ES X priede išvardytais tarptautiniais aplinkos 
apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo teisės aktais. 

  
5. Perkančioji institucija gali reikalauti, kad paslaugų teikėjas pakeistų subteikėją, jei 

nustatoma, kad jis pateko į II.17 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nurodytą padėtį. 
 
6.  Jeigu nėra 1 dalyje minimo leidimo arba jeigu nesilaikoma leidime numatytų sąlygų, 

paslaugų teikėjo atliekamas subteikimas neturi teisinės galios ir jokio poveikio Europos 
Parlamentui. 

 
 
II.7 STRAIPSNIS. TEISIŲ PERLEIDIMAS 
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1. Paslaugų teikėjas negali be išankstinio rašytinio Europos Parlamento leidimo perleisti 
visų ar dalies su sutartimi susijusių teisių ar pareigų. 

 
2. Paslaugų teikėjas privalo į kiekvieną su teisių perėmėjais sudarytą sutartį įtraukti sąlygas, 

pagal kurias Europos Parlamentui suteikiamos tokios pačios teisės ir tokios pačios 
garantijos tiek trečiųjų asmenų, tiek paties paslaugų teikėjo atžvilgiu.  

 
3. Jeigu nėra 1 dalyje minimo leidimo arba jeigu nesilaikoma leidime numatytų sąlygų, 

paslaugų teikėjo atliekamas teisių perleidimas neturi teisinės galios ir jokio poveikio 
Europos Parlamentui. 

 
 
II.8 STRAIPSNIS. INTERESŲ KONFLIKTAS IR PROFESINIŲ INTERESŲ KONFLIKTAS 
 
1. Paslaugų teikėjas imasi visų būtinų priemonių siekdamas, kad nesusidarytų padėtis, dėl 

kurios nebūtų įmanoma nešališkai ir objektyviai vykdyti sutarties. Tokių interesų konfliktų 
visų pirma galėtų kilti dėl ekonominių interesų, politinių ar tautinių pažiūrų, šeimos ar 
asmeninių ryšių ir bet kokių kitų ryšių ar bendrų interesų. Interesų konfliktas gali visų pirma 
kilti Finansinio reglamento 141 straipsnio 1 dalies c punkte aprašytu atveju. Profesinių 
interesų konfliktas yra padėtis, kai ankstesnė ar dabartinė paslaugų teikėjo profesinė 
veikla turi poveikio jo pajėgumams vykdyti sutartį laikantis atitinkamo kokybės standarto 
(Finansinio reglamento I priedo 20.6 punktas). Apie bet kokį įtarimą dėl vykdant sutartį 
iškilusio interesų konflikto arba profesinių interesų konflikto privalu nedelsiant raštu 
pranešti Europos Parlamentui. Kilus tokiam konfliktui paslaugų teikėjas nedelsdamas 
imasi visų būtinų priemonių tam konfliktui išspręsti. 

 
2. Europos Parlamentas pasilieka teisę patikrinti, ar tokios priemonės tinkamos, ir 

pareikalauti, kad prireikus per jo nustatytą laikotarpį būtų imtasi papildomų priemonių.  
 
3. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jo darbuotojai, administracija ir vadovai nebūtų atsidūrę 

padėtyje, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas. Paslaugų teikėjas, nedelsdamas ir 
nereikalaudamas jokio atlygio iš Europos Parlamento, pakeičia bet kurį iš savo darbuotojų, 
kuris atsiduria tokioje padėtyje. 

 
4. Paslaugų teikėjas pareiškia: 
 

 kad jis nėra pateikęs ir neteiks jokių pasiūlymų, pagal kuriuos būtų galima  pasinaudoti 
sutartimi; 

 

 nesuteikė, nesiekė, nebandė gauti ir nepriėmė jokios finansinės naudos ar paskatos 
natūra jokiam asmeniui ir iš jokio asmens, kuri būtų neteisėta arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusi su korupcija, kaip su sutarties vykdymu susijusi paskata arba 
atlygis, ir įsipareigoja to nedaryti. 

 
5. Paslaugų teikėjas raštu perduoda visas šiame straipsnyje nustatytas prievoles savo 

darbuotojams, administracijai ir vadovams bei tretiesiems asmenims, dalyvaujantiems 
vykdant sutartį. Šiuo tikslu duotų nurodymų ir įsipareigojimų kopijos siunčiamos Europos 
Parlamentui, jeigu jis to paprašo. 

 
 
II.9 STRAIPSNIS. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 
1. Terminų apibrėžtys 
 
Kūrėjas – bet koks fizinis asmuo, padedantis gauti rezultatą. 
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Anksčiau sukurta medžiaga – bet kokia medžiaga, dokumentas, technologija arba praktinė 
patirtis, jau buvę prieš paslaugų teikėjui juos panaudojant rezultatui gauti vykdant sutartį.  
 
Ankstesnė teisė – bet kokia pramoninės arba intelektinės nuosavybės teisė, susijusi su 
anksčiau sukurta medžiaga; tai gali būti nuosavybės teisė, licencijuojama teisė ir (arba) 
panaudos teisė, priklausanti paslaugų teikėjui, kūrėjui, perkančiajai institucijai ar bet kokioms 
kitoms trečiosioms šalims.  
Rezultatas – bet koks, bet kokios formos ar pobūdžio numatytas šios sutarties vykdymo 
rezultatas, pateiktas perkančiajai institucijai ir jos galutinai ar iš dalies patvirtintas. Rezultatas 
šioje sutartyje gali būti išsamiau apibūdintas kaip tam tikras siekinys. Rezultatu galima laikyti 
ne tik paslaugų teikėjo arba jo užsakymu sukurtą medžiagą, bet ir anksčiau sukurtą medžiagą.  
 
2. Rezultatų nuosavybė ir išimtinės teisės 
 
Rezultatai ir visos intelektinės nuosavybės teisės pagal sutartį neatšaukiamai tampa Sąjungos 
nuosavybe visame pasaulyje. Taip įgyjamos intelektinės nuosavybės teisės apima bet kokias 
teises, pavyzdžiui, autorių teises ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, į bet 
kokius rezultatus ir į visus technologinius sprendimus bei informaciją, paslaugų teikėjo ar jo 
subteikėjo sukurtus arba pateiktus vykdant sutartį. Perkančioji institucija gali naudotis savo 
įgytomis teisėmis taip, kaip nustatyta šioje sutartyje. Sąjunga visas teises įgyja nuo to 
momento, kai perkančioji institucija patvirtina paslaugų teikėjo pateiktus rezultatus. Toks jų 
pateikimas ir patvirtinimas laikomi faktiniu paslaugų teikėjo teisių perleidimu Sąjungai.  
 
Į mokamą kainą įskaitomi bet kokie mokesčiai, mokėtini paslaugų teikėjui už Sąjungos 
nuosavybės teisių įgijimą, be kita ko, už visų būdų naudojimąsi rezultatais ir jų panaudojimą. 
 
3. Teisių į anksčiau sukurtą medžiagą licencijavimas 
 
Sąjunga neįgyja ankstesnių teisių nuosavybės pagal šią sutartį. 
 
Paslaugų teikėjas nemokamai, neišimtinėmis sąlygomis ir neatšaukiamai licencijuoja 
ankstesnes teises Sąjungai, kuri gali naudoti anksčiau sukurtą medžiagą, įskaitant susijusias 
teises, visais šioje sutartyje nustatytais naudojimosi ja būdais. Visos ankstesnės teisės 
licencijuojamos Sąjungai nuo to momento, kai rezultatai pateikiami perkančiajai institucijai ir 
yra jos patvirtinami.  
 
Ankstesnių teisių licencijavimas Sąjungai pagal šią sutartį galioja visose pasaulio teritorijose ir 
visu intelektinės nuosavybės teisių apsaugos laikotarpiu. 
 
Į sutartyje nustatytą mokėtiną kainą įskaitytais taip pat laikomi visi mokesčiai, mokėtini 
paslaugų teikėjui už ankstesnių teisių licencijavimą ir (arba) perleidimą Sąjungai, įskaitant visų 
formų naudojimąsi rezultatais ir jų panaudojimą, kaip apibrėžta specialiosiose sąlygose, jei 
tokių yra. 
 
Kai vykdant sutartį reikia, kad paslaugų teikėjas naudotų anksčiau sukurtą medžiagą, 
priklausančią perkančiajai institucijai, perkančioji institucija gali iš paslaugų teikėjo reikalauti 
pasirašyti tinkamą licencijos sutartį. Toks paslaugų teikėjo naudojimasis medžiaga nereiškia 
jokio teisių perleidimo paslaugų teikėjui ir apima tik tai, kas reikalinga pagal šią sutartį.  
 
4. Išimtinės teisės  
 
Sąjunga įgyja šias išimtines teises:  
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a) atgaminimo teisę. Tai teisė leisti arba uždrausti tiesiogiai arba netiesiogiai, laikinai arba 
visam laikui bet kokiais (mechaniniais, skaitmeniniais ar kitais) būdais ir bet kokia forma 
atgaminti visus rezultatus arba jų dalį;  

b) viešo paskelbimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti bet kaip demonstruoti, 
pristatyti ar viešai skelbti rezultatus laidinėmis arba belaidėmis ryšio priemonėmis, 
įskaitant jų viešinimą tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų juos gauti savo pasirinktoje 
vietoje ir pasirinktu laiku; ši teisė apima ir perdavimą bei transliavimą kabelinio ar 
palydovinio ryšio priemonėmis; 

c) platinimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti bet kokia forma viešai platinti 
rezultatus ar rezultatų kopijas juos parduodant arba kitokiu būdu; 

d) nuomos teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti nuomoti ar skolinti rezultatus arba 
rezultatų kopijas; 

e) keitimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti bet kaip keisti rezultatus;  
f) vertimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti išversti, adaptuoti ar komponuoti 

rezultatus, kurti išvestinius kūrinius remiantis tais rezultatais ir bet kaip kitaip keisti 
rezultatus, kai tinka, paisant neturtinių autorių teisių; 

g) kai rezultatas yra duomenų bazė arba apima duomenų bazę – išimtinę teisę leisti arba 
uždrausti bet kokiais būdais ar bet kokia forma perkelti visą duomenų bazės turinį arba 
didelę jo dalį į kitą laikmeną ir išimtinę teisę leisti arba uždrausti pakartotinai naudoti visą 
duomenų bazės turinį ar didelę jo dalį platinant jo kopijas, jį išnuomojant, perduodant 
internetu arba kitais būdais; 

h) kai rezultatai yra patentuojami dalykai arba juose yra patentuojamų dalykų – teisę 
užregistruoti jų patentus ir toliau be apribojimų naudotis tokiais patentais;  

i) kai rezultatai yra logotipai ar turinys, kurį galima užregistruoti kaip prekės ženklą, arba 
juose yra tokių logotipų ar turinio – teisę užregistruoti tokį logotipą arba turinį kaip prekės 
ženklą ir toliau jį naudoti bei juo naudotis; 

j) kai rezultatai yra praktinė patirtis arba apima tokią praktinę patirtį – teisę naudotis tokia 
praktine patirtimi, kiek tai reikalinga norint visapusiškai naudotis rezultatais, kaip numatyta 
šioje sutartyje, ir teisę leisti ja naudotis perkančiosios institucijos vardu veikiantiems 
paslaugų teikėjams arba subteikėjams, kai reikia, jiems pasirašius tinkamus susitarimus 
dėl konfidencialumo; 

k) kai rezultatai yra dokumentai: 
i)  teisę leisti pakartotinai naudoti dokumentus; pakartotinis naudojimas – fizinių ar 

juridinių asmenų naudojimasis dokumentais komercinėms arba nekomercinėms 
reikmėms, išskyrus pirminę paskirtį, kuriai dokumentai buvo parengti;  

ii) teisę saugoti ir archyvuoti rezultatus pagal dokumentų tvarkymo taisykles, taikomas 
perkančiajai institucijai, įskaitant skaitmeninimą arba formato keitimą siekiant juos 
išsaugoti arba naudoti naujoms reikmėms;  

l) kai rezultatai yra programinė įranga arba apima programinę įrangą, įskaitant šaltinio kodą, 
objektinį kodą ir, kai tinka, dokumentus, parengiamąją medžiagą ir naudojimo vadovus, 
be kitų šiame straipsnyje nurodytų teisių: 
i) galutinio vartotojo teises naudoti rezultatus visais Sąjungos arba paslaugų subteikėjų, 

veikiančių Sąjungos vardu, taikomais būdais pagal šią sutartį ir pagal šalių ketinimus; 
ii) teises iškompiliuoti arba išskaidyti programinę įrangą; 

m) teisę suteikti licencijas arba sublicencijas licencijuotų ankstesnių teisių atveju trečiosioms 
šalims bet kurią iš išimtinių teisių ar bet kurį iš šioje sutartyje nustatytus naudojimo būdus;  

n) kai paslaugų teikėjas gali naudotis neturtinėmis teisėmis – perkančiosios institucijos teisę, 
jeigu šioje sutartyje nenustatyta kitaip, skelbti rezultatus nurodant jų kūrėjo (-ų) vardą (-
us) ir pavardę (-es) arba jų nenurodant, ir teisę spręsti, ar ir kada tuos rezultatus galima 
atskleisti ir paskelbti. 

 
Paslaugų teikėjas garantuoja, kad Sąjunga gali naudotis savo išimtinėmis teisėmis į  visas 
rezultatų dalis ir naudoti jas visais būdais, nepriklausomai nuo to, ar jos sukurtos paslaugų 
teikėjo, ar susideda iš anksčiau sukurtos medžiagos. 
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Kai anksčiau sukurta medžiaga įtraukiama į rezultatus paslaugų teikėjo iniciatyva, perkančioji 
institucija gali sutikti su pagrįstais pirmiau pateikto teisių sąrašo apribojimais, jei ta medžiaga 
yra lengvai identifikuojama ir atskiriama nuo viso kito turinio, ji nesudaro didelės rezultatų 
dalies, o prireikus vietoj jos būtų galima naudoti tinkamus pakaita lus ir tai perkančiajai 
institucijai nieko papildomai nekainuotų. Tokiu atveju paslaugų teikėjas, prieš pasirinkdamas 
tokią galimybę, turi aiškiai apie tai pranešti perkančiajai institucijai, o perkančioji institucija turi 
teisę su tuo nesutikti. 
 
5. Ankstesnių teisių nustatymas  
 
Pateikdamas rezultatus paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad kūrėjai ar bet kokios trečiosios 
šalys neturi pretenzijų dėl bet kokių rezultatų ir anksčiau sukurtos medžiagos, įtrauktos į 
rezultatus, naudojimo būdo, kurį perkančioji institucija gali numatyti neperžengdama šioje 
sutartyje nustatytų ribų, ir kad visos reikalingos ankstesnės teisės buvo gautos arba 
licencijuotos.  
 
Šiuo tikslu paslaugų teikėjas privalo sudaryti visų ankstesnių teisių į šios sutarties rezultatus 
arba jų dalis sąrašą, be kita ko, nurodyti tų teisių turėtojus. Jeigu  ankstesnių teisių į rezultatus 
nėra, paslaugų teikėjas privalo pateikti tai patvirtinantį pareiškimą. Paslaugų teikėjas šį sąrašą 
arba pareiškimą perkančiajai institucijai privalo pateikti vėliausiai kartu su sąskaita faktūra dėl 
likučio išmokėjimo.  
 
6. Ankstesnių teisių suteikimo įrodymas  
 
Perkančiosios institucijos prašymu paslaugų teikėjas privalo pateikti įrodymų, kad turi teisę 
naudotis visomis į sąrašą įtrauktomis ankstesnėmis teisėmis, išskyrus Sąjungai priklausančias 
arba jos licencijuojamas teises. Perkančioji institucija gali prašyti šio įrodymo net ir baigus 
galioti šiai sutarčiai. 
 
Tokių įrodymų gali reikėti, pavyzdžiui, dėl teisių į kitų dokumentų dalis, paveikslus, grafikus, 
garsą, muziką, lenteles, duomenis, programinę įrangą, techninius išradimus, praktinę patirtį, 
IT kūrimo priemones, standartines programas, paprogrames arba kitas programas (pagalbines 
technologijas), koncepcijas, projektus, menines instaliacijas arba meno kūrinius, duomenis, 
pagrindinę ar pagalbinę medžiagą arba bet kokius kitus išorinės kilmės elementus. 
 
Į šiuos įrodymus prireikus reikia įtraukti:  
 

a) programinės įrangos produkto pavadinimą ir versijos numerį;  
b) išsamų kūrinio apibūdinimą ir duomenis apie jo autorių, kompozitorių, muzikantą, 

rengėją, kūrėją, vertėją, duomenis įvedusį asmenį, grafikos dizainerį, leidėją, 
redaktorių, fotografą, prodiuserį;  

c) produkto naudojimo licencijos ar susitarimo, kuriuo paslaugų teikėjui suteiktos 
atitinkamos teisės, kopiją arba nuorodą į tą licenciją;  

d) susitarimo kopiją arba ištrauką iš darbo sutarties, kuria paslaugų teikėjui suteiktos 
atitinkamos teisės, jeigu tam tikras rezultatų dalis sukūrė jo personalas;  

e) atsakomybės ribojimo pareiškimo (jeigu yra) tekstą. 
 

Pateiktų įrodymų nepakanka, kad paslaugų teikėjas būtų atleistas nuo atsakomybės, jeigu 
nustatoma, kad jis neturi reikiamų teisių, nepriklausomai nuo to, kada šis faktas atskleidžiamas 
ir kas jį atskleidžia.  
 
Paslaugų teikėjas taip pat užtikrina, kad turi reikiamas teises arba įgaliojimus atlikti pavedimą 
ir kad sumokėjo visus su galutiniais rezultatais siejamus mokėtinus mokesčius, įskaitant 
mokesčius kolektyvinio administravimo asociacijoms, arba patikrino ir įsitikino, kad jie 
sumokėti. 
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7. Kūrinių citavimas rezultate 
 
Rezultate paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti visas kitų kūrinių citatas. Į tokią išsamią 
nuorodą reikėtų įtraukti tinkamus duomenis: autoriaus vardą ( -us) ir pavardę (-es), kūrinio 
pavadinimą, paskelbimo datą ir vietą, sukūrimo datą, paskelbimo internete adresą, numerį, 
tomą ir kitą informaciją, iš kurios būtų lengva atsekti citatos kilmę.  
 
8. Neturtinės kūrėjų teisės 
 
Pateikdamas rezultatus paslaugų teikėjas užtikrina, kad kūrėjai dėl savo turimų neturtinių 
teisių, siejamų su autorių teisėmis, neprieštaraus tam, kad:  
 

a) jų vardas ir pavardė būtų minimi arba neminimi viešai pristatant rezultatus;  
b) rezultatai būtų skelbiami arba neskelbiami, galutinį jų variantą pateikus perkančiajai 

institucijai;  
c) rezultatai būtų keičiami, jei tai darant nekenkiama kūrėjo garbei ar reputacijai.  
 

Jei gali būti neturtinių teisių į rezultatų dalis, saugomas autorių teisių, paslaugų teikėjas privalo 
gauti kūrėjų sutikimą dėl tų atitinkamų neturtinių teisių suteikimo arba atsisakymo pagal 
taikytinas teisės aktų nuostatas ir turi būti pasirengęs, kai prašoma, pateikti tai patvirtinančius 
dokumentus.  
 
9. Teisės į atvaizdus ir garso įrašai  
 
Jei rezultatuose yra fizinių asmenų atvaizdų arba jų balsai ar kitos asmeninės detalės įrašytos 
taip, kad galima juos atpažinti, paslaugų teikėjas privalo gauti šių asmenų (arba, nepilnamečių 
atveju, tėvų valdžią turinčių asmenų) pareiškimus, kad jie leidžia aprašytu būdu  naudoti jų 
atvaizdus, balsus arba kitas asmenines detales, ir, kai prašoma, pateikti tokio leidimo kopiją 
perkančiajai institucijai. Paslaugų teikėjas privalo imtis reikiamų priemonių, kad gautų tokį 
sutikimą pagal taikytinas teisės aktų nuostatas.  
 
10. Pranešimas apie autorių teisių apsaugą ankstesnių teisių atvejais  
 
Kai paslaugų teikėjas išlaiko ankstesnes teises į kai kurias rezultatų dalis, tai turi būti nurodyta, 
kai rezultatas naudojamas, kaip nustatyta I.15 straipsnio 1 dalyje, pateikiant tokį atsakomybės 
ribojimo pareiškimą: „© – metai – Europos Sąjunga. Visos teisės saugomos. Teisės į kai kurias 
dalis tam tikromis sąlygomis licencijuotos ES“, arba bet kokį kitą lygiavertį atsakomybės 
ribojimo pareiškimą, kurį perkančioji institucija gali laikyti tinkamiausiu arba dėl kurio šalys gali 
susitarti konkrečiu atveju. Ši nuostata netaikoma tada, kai pateikti tokios nuorodos nebūtų 
įmanoma, ypač dėl praktinių priežasčių. 
 
11. Sąjungos finansavimo matomumas ir atsakomybės ribojimo pareiškimas  
 
Naudodamas rezultatus paslaugų teikėjas privalo pareikšti, kad jie gauti pagal sutartį su 
Sąjunga ir kad juose reiškiama nuomonė tėra paslaugų teikėjo nuomonė, o ne oficiali 
perkančiosios institucijos pozicija. Perkančioji institucija gali raštu panaikinti šį įpareigo jimą 
arba pateikti tokio atsakomybės ribojimo pareiškimo tekstą.  
 
 
II.10 STRAIPSNIS. KONFIDENCIALUMAS IR DISKRETIŠKUMAS 
 
1. Paslaugų teikėjas be išankstinio raštiško Europos Parlamento leidimo neturi teisės 

atskleisti įgaliojimų neturinčiam asmeniui faktų, informacijos, žinių, dokumentų ar kitų 
duomenų, kuriuos Europos Parlamentas jam patikėjo kaip konfidencialius. Paslaugų 
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teikėjas privalo laikytis šio įsipareigojimo ir įvykdęs užduotis. Šis reikalavimas taikomas 
visai minėtajai informacijai tol, kol ji teisės aktų nustatyta tvarka paskelbiama viešai.  

 
2. Paslaugų teikėjas reikalauja, kad jo darbuotojai, partneriai, galimi subteikėjai ir teisių 

perėmėjai taip pat laikytųsi konfidencialumo reikalavimų.  
 
3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo ir savo darbuotojų vardu faktus, informaciją, žinias, 

dokumentus ar kitus duomenis, kurie jam perduoti arba su kuriais jis susipažino 
vykdydamas sutartį, ir paslaugų rezultatus naudoti tik sutarties vykdymo tikslais ir 
neatskleisti šių faktų, informacijos, žinių, dokumentų ar kitų duomenų ir paslaugų rezultatų 
tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Europos Parlamento leidimo. Šių 
įsipareigojimų būtina laikytis ir įvykdžius sutartį. 

 
4. Šis straipsnis neturi poveikio galimoms paslaugų teikėjo prievolėms, numatytoms 

taikomuose teisės aktuose arba nustatytoms teismų ar kompetentingų valdžios institucijų. 
 
II.11 STRAIPSNIS. DUOMENŲ APSAUGA 
 
1. Visam Europos Parlamento vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas 2018 m. 

spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)  2018/1725 dėl fizinių 
asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).  

 
Paslaugų teikėjo Europos Parlamento vardu vykdomam asmens duomenų tvarkymui taip 
pat taikomas Reglamentas (ES) 2018/1725 ir paslaugų teikėjas turi laikytis visų jame 
nustatytų prievolių. Paslaugų teikėjas ir jo subteikėjai, vykdantys tvarkymo veiklą 
Europos Parlamento vardu, yra duomenų tvarkytojai, kaip nustatyta to reglamento 3 
straipsnio 12 dalyje. 

 
Visam kitam paslaugų teikėjo vykdomam su šia sutartimi susijusių asmens duomenų 
tvarkymui taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). Su šia sutartimi susijusių asmens duomenų 
tvarkymas leidžiamas tik tuo atveju, jei tai reikalinga jos vykdymui, ir tai neturi poveikio 
kitiems tame reglamente numatytiems atvejams.  

 
2. Tolesnės dalys taikomos paslaugų teikėjo Europos Parlamento vardu vykdomam 

asmens duomenų tvarkymui tiek, kiek šioje sutartyje numatytas toks tvarkymas. 
 
3. Šios sutarties vykdymui naudojami serveriai ir kita duomenų tvarkymo įranga yra 

Reglamento (ES) 2018/1725 taikymo geografinės aprėpties srities teritorijoje arba 
teritorijoje trečiosios valstybės, dėl kurios Komisija pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 
straipsnį nusprendė, kad ji visoje savo teritorijoje, jos dalyje arba viename ar keliuose 
nurodytuose sektoriuose užtikrina tinkamo lygio apsaugą, ir šie serveriai ir įranga yra 
prieinami tik iš šių teritorijų. Jeigu toks sprendimas nepriimtas, serverius ir kitą duomenų 
tvarkymo įrangą trečiojoje valstybėje bus galima patalpinti tik Reglamento (ES) 
2018/1725 48 ir 50 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.  

 
4. Paslaugų teikėjas gali veikti tik pagal I.13 straipsnio 1 dalį paskirto duomenų valdytojo 

dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu 
į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama 
pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuri yra taikoma duomenų tvarkytojui. Tokiu 
atveju duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį 
reikalavimą duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra 
draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių. 
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Paslaugų teikėjas apie atitinkamus asmens duomenų saugumo pažeidimus duomenų 
valdytojui praneša nedelsdamas ir vėliausiai per 48 val. nuo tada, kai jis sužinojo apie 
tokį pažeidimą. Tokiais atvejais paslaugų teikėjas duomenų valdytojui pateikia bent šią 
informaciją: 
 
a) asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdį, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų 
duomenų subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų asmens duomenų 
įrašų kategorijas ir apytikslį skaičių; 
 
b) tikėtinas pažeidimo pasekmes; 
 
c) priemones, kurių ėmėsi ar pasiūlė imtis, kad būtų pašalintas pažeidimas, įskaitant, 
kai įmanoma, priemones galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti.  

 
Duomenų tvarkytojas nedelsdamas informuoja duomenų valdytoją, jei, jo nuomone, 
nurodymas pažeidžia šį reglamentą ar kitas Sąjungos ar valstybės narės duomenų 
apsaugos nuostatas. 

 
5. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad visose sutartyse, kurias jis sudaro su savo subteikėjais 

duomenų tvarkymo veiklai vykdyti Europos Parlamento vardu, būtų numatytos tos pačios 
duomenų apsaugos prievolės, kurios numatytos šioje sutartyje. Paslaugų teikėjas šių 
sutarčių kopijas pateikia Europos Parlamentui. 

 
6. Paslaugų teikėjas:  
 
a) užtikrina, kad asmenys, kuriems suteiktas leidimas tvarkyti asmens duomenis, būtų 

įsipareigoję laikytis konfidencialumo arba jiems būtų taikoma atitinkama įstatais nustatyta 
konfidencialumo prievolė, ir suteikia jiems teisę susipažinti su asmens duomenimis tik 
tiek, kiek tai būtina siekiant įgyvendinti ir tvarkyti šią sutartį bei stebėti jos įgyvendinimą;  

 
b) atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda duomenų valdytojui, taikydamas 

tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta 
duomenų valdytojo prievolė atsakyti į prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis; 

 
c) padeda duomenų valdytojui užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose, visų 

pirma Reglamento (ES) 2018/1725 14–25 ir 33–41 straipsniuose, nustatytų prievolių, 
atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir paslaugų teikėjo turimą informaciją;  

 
d) duomenų valdytojo pasirinkimu – užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias 

paslaugas ištrina arba struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir automatizuotai nuskaitomu 
formatu grąžina visus asmens duomenis duomenų valdytojui ir ištrina esamas jų kopijas, 
išskyrus atvejus, kai pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę reikalaujama asmens 
duomenis saugoti;  

 
e) pateikia duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos šiame 

straipsnyje nustatytos prievolės, visų pirma susijusios su priemonėmis, kurių jis ėmėsi, ir 
sudaro sąlygas bei padeda atlikti auditą, įskaitant, patikrinimus, kuriuos atlieka Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, duomenų valdytojas ir kitas duomenų 
valdytojo įgaliotas auditorius. 

 
7. Paslaugų teikėjas įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad 

būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas, įskaitant, inter alia, jei reikia:  
 
a) pseudonimų suteikimą asmens duomenims ir jų šifravimą;  
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b) gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, 

vientisumą, prieinamumą ir atsparumą;  
 
c) gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis fizinio ar 

techninio incidento atveju;  
 
d) reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo 

saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą;  
 
e) priemones, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio arba 

neteisėto persiųstų, saugomų arba kitaip tvarkomų asmens duomenų sunaikinimo, 
praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo arba neteisėtos prieigos prie jų.  

 
8. Paslaugų teikėjas imasi priemonių, siekdamas užtikrinti, kad bet kuris jam pavaldus 

fizinis asmuo, galintis susipažinti su asmens duomenimis, jų netvarkytų, išskyrus atvejus, 
kai duomenų valdytojas duoda nurodymus juos tvarkyti, nebent jis privalo tai daryti pagal 
Sąjungos teisę.  

 
9. Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša duomenų valdytojui apie visus teisiškai 

privalomus prašymus atskleisti duomenų valdytojo vardu tvarkomus asmens duomenis, 
kuriuos pateikė bet kuri nacionalinė valdžios institucija, įskaitant trečiosios valstybės 
institucijas.  

 
10. Europos Parlamentas pasilieka teisę patikrinti, kaip paslaugų teikėjas laikos i šiame 

straipsnyje numatytų prievolių ir kaip įgyvendina šiame straipsnyje numatytas priemones. 
 
II.12 STRAIPSNIS. DRAUDIMAS NAUDOTI EUROPOS PARLAMENTO VAIZDUS 
 
1. Paslaugų teikėjas be išankstinio raštiško Europos Parlamento leidimo negali naudoti 

Europos Parlamento pastatų išorės ir vidaus vaizdų reklamos ar komerciniais tikslais.  
 
2. Išduodant 1 dalyje numatytą Europos Parlamento leidimą gali būti taikomos specialiosios 

sąlygos ir jis gali būti išduodamas tik atitinkamam laikotarpiui.  
 
 
II.13 STRAIPSNIS. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS, PLATINIMAS IR SKELBIMAS 
 
1. Paslaugų teikėjas leidžia Europos Parlamentui tvarkyti, naudoti, platinti ir skelbti bet kokiu 

tikslu, bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia forma visus sutartyje esančius ar su ja 
susijusius duomenis, t. y. apie paslaugų teikėjo tapatybę, sutarties dalyką, trukmę, 
sumokėtą sumą ir ataskaitas. Asmens duomenų atveju taikomi Specialiosiose sąlygose 
numatytos nuostatos. 

 
2. Bet kokią su sutartimi susijusią informaciją paslaugų teikėjas gali platinti ar skelbti tik 

gavęs išankstinį raštišką Europos Parlamento leidimą. Europos Parlamentas, išduodamas 
leidimą, gali pareikalauti, kad paslaugų teikėjas nurodytų sumą, kurią sumokėjo Europos 
Sąjunga, arba leidimui taikyti kitas sąlygas. Bet kokiu atveju platinant ar skelbiant 
nurodoma, kad reiškiama nuomonė yra tik paslaugų teikėjo ir kad ji nėra oficiali Europos 
Parlamento pozicija.  

 
3. Draudžiama paslaugų teikėjo vykdant sutartį gautą informaciją naudoti ne sutarties 

vykdymo tikslais, jeigu Europos Parlamentas iš anksto nedavė aiškaus raštiško leidimo. 
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4. Laikoma, kad visai paslaugų teikėjui ar subteikėjui pateiktai informacijai ir dokumentams, 
susijusiems su šios sutarties vykdymu, ir visiems šios sutarties vykdymo rezultatams 
taikomos Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų nuostatos dėl 
archyvų neliečiamumo. Tai taip pat taikoma visiems duomenų valdytojo vardu 
tvarkomiems duomenims, II.11 straipsnio 3 dalyje nurodytiems serveriams ir kitai 
duomenų tvarkymo įrangai. 
 
Jeigu nacionalinės institucijos ar bet kuris kitas trečiasis asmuo prašo teisės susipažinti 
su tokia informacija, dokumentais, rezultatais, duomenimis, gauti prieigą prie serverių ar 
įrangos, paslaugų teikėjas ar subteikėjai atsisako suteikti tokią teisę ar prieigą, nukreipia 
prašantį asmenį į Europos Parlamentą ir praneša Parlamentui apie tokį prašymą.  

 
 
II.14 STRAIPSNIS. NAUDOJIMASIS EUROPOS PARLAMENTUI PRIKLAUSANČIA 
ĮRANGA ARBA PASLAUGOMIS 
 
1. Telefonine, kompiuterine ir biuro įranga ir (arba) kitomis specifikacijose nurodytomis 

paslaugomis, kurios suteikiamos paslaugų teikėjui ir jo darbuotojams, galima naudotis tik 
darbo tikslais.  

 
2. Europos Parlamentas, laikydamasis taisyklių, kuriomis reglamentuojama privatumo ir 

verslo paslapties apsauga, pasilieka teisę bet kuriuo metu patikr inti, kaip paslaugų teikėjas 
arba jo darbuotojai naudojasi minėtąja įranga ir (arba) paslaugomis. Paslaugų teikėjas 
įsipareigoja raštu supažindinti savo darbuotojus su šia Europos Parlamento teise.  

 
3. Jei naudojamasi ne darbo tikslais arba piktnaudžiaujama, paslaugų teikėjas įspėjamas. 

Jei ir toliau neišsprendžiama problema, nebeleidžiama naudotis įranga ir (arba) 
paslaugomis. Jei, Parlamento nuomone, iškyla rimta problema, jis gali uždrausti naudotis 
įranga ir (arba) paslaugomis be išankstinio įspėjimo.  

 
4. Paslaugų teikėjo atsakomybė už žalą, padarytą naudojantis įranga ar paslaugomis, kaip 

nurodyta pirmesnėje pastraipoje, reglamentuojama I.10 ir II.2 straipsniuose. Europos 
Parlamentas gali taikyti I.10 straipsnio 1 dalyje numatytą tvarką siekdamas, kad jam būtų 
atitinkamai atlyginta žala. 

 
 
II.15 STRAIPSNIS. PASLAUGŲ TEIKĖJO TURIMOS EUROPOS PARLAMENTUI 
PRIKLAUSANČIOS MEDŽIAGOS, DETALĖS, PRIETAISAI, PRAMONINIS DIZAINAS, 
PAVYZDŽIAI, PREKĖS, MODELIAI, ŠABLONAI, MATUOKLIAI IR PROGRAMINĖ ĮRANGA 
 
1. Paslaugų teikėjas atsako už prarastas ar sugadintas Europos Parlamentui priklausančias 

medžiagas, prietaisus, pramoninį dizainą, pavyzdžius, prekes, modelius, šablonus, 
matuoklius ir programinę įrangą, kurie jam reikalingi vykdant sutartį ir kuriuos šiuo tikslu 
pateikė Europos Parlamentas arba kuriuos paslaugų teikėjas nupirko Europos 
Parlamentui.  

 
2. Žala už 1 dalyje numatytą praradimą ar sugadinimą atlyginama pagal Europos Parlamento 

pasirinkimą ir pasikonsultavus su paslaugų teikėju natūra (daiktas pakeičiamas kitu arba 
pataisomas) arba sumokant sumą, lygią daikto kainai jo praradimo ar sugadinimo metu, 
ir, jei reikia, priskaičiuojant mokesčius, kuriuos sumokėti dėl minėtųjų aplinkybių gali 
pareikalauti nacionalinės valdžios institucijos. 

 
3. 1 dalyje nurodytų daiktų nusidėvėjimo atveju atsižvelgiama tik į jų likutinę vertę.  
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II.16 STRAIPSNIS. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 
 
1. Nenugalima jėga (force majeure) reiškia bet kokią nenumatytą ir ypatingą padėtį ar įvykį, 

kurio sutarties šalys negali kontroliuoti ir dėl kurio viena iš jų negali įvykdyti vienos ar kelių 
sutartinių prievolių, kuris įvyko ne dėl šalių klaidos ar aplaidumo ir kurio nebuvo galima 
išvengti laikantis atsargumo priemonių. Įrangos ar medžiagų defektai arba vėlavimas jas 
pateikti, darbo ginčai, streikai, subteikimo darbų neatlikimas ar finansiniai sunkumai gali 
būti laikomi nenugalima jėga tik tada, kai jie yra tiesioginiai nustatytų nenugalimos jėgos 
aplinkybių padariniai. 

 
2. Jeigu kuri nors sutarties šalis susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, ji nedelsdama 

apie tai registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba lygiaverčiu pranešimu informuoja 
kitą šalį, nurodydama šio įvykio pobūdį, spėjamą trukmę ir numatomus padarinius. 

 
3. Nė viena sutarties šalis negali būti laikoma pažeidusia savo sutartines prievoles arba jų 

neįvykdžiusia, jeigu jas įvykdyti jai sutrukdė nenugalima jėga. Jeigu dėl nenugalimos jėgos 
paslaugų teikėjas negali įvykdyti jam pavestų užduočių, jis neturi teisės gauti atlygį ar 
kompensaciją. Jeigu įvykdoma tik dalis užduočių, paslaugų teikėjui sumokama už atliktas 
užduotis mokėtina suma. Šios nuostatos neturi poveikio paslaugų teikėjo teisei gauti 
kompensaciją už vykdant sutartį patirtas kelionės, gyvenimo ir įrangos pristatymo išlaidas.  

 
4. Sutarties šalys imasi būtinų priemonių žalą sumažinti iki minimumo.  
 
 
II.17 STRAIPSNIS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS EUROPOS PARLAMENTO INICIATYVA 
 
1. Europos Parlamentas turi teisę nutraukti visą sutartį arba jos dalį, nusiųsdamas paslaugų 

teikėjui registruotą laišką su gavimo patvirtinimu, nepateikdamas ieškinio ir 
neišmokėdamas kompensacijos, tokiomis aplinkybėmis: 

 
a) kai paslaugų teikėjas arba bet koks asmuo, prisiimantis neribotą atsakomybę už 

paslaugų teikėjo skolas, patenka į vieną iš situacijų, nurodytų Finansinio reglamento 
136 straipsnio 1 dalies a arba b punkte; 

 
b) kai paslaugų teikėjas ar bet koks asmuo, nurodytas Finansinio reglamento 136 

straipsnio 4 dalies a ir c punktuose, patenka į bet kurią iš situacijų, nurodytų 
Finansinio reglamento 136 straipsnio 1 dalies c–h punktuose, arba jam taikoma 136 
straipsnio 2 dalis; 

 
c) kai paslaugų teikėjas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo 

teisės srityse taikomų reikalavimų, nustatytų Sąjungos teise, nacionaline teise, 
kolektyvinėmis sutartimis ir Direktyvos 2014/24/ES X priede išvardytais 
tarptautiniais aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo teisės aktais;  

 
d) kai paslaugų teikėjas patenka į situaciją, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas 

arba profesinių interesų konfliktas, kaip nurodyta II.8 straipsnyje;  
 
e) kai paslaugų teikėjas yra pateikęs melagingų duomenų, kai reikalaujama pateikti 

informaciją, kuri yra dalyvavimo procedūroje sąlyga, arba kai nepateikė šios 
informacijos; 

 
f) kai paslaugų teikėjo teisinės, finansinės, techninės ar organizacinės padėties 

pokyčiai galėtų, Europos Parlamento nuomone, turėti didelės įtakos sutarties 
vykdymui; 
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g) kai paslaugų teikėjas dėl savo kaltės negali gauti kokio nors leidimo ar licencijos, 
kurių reikia sutarčiai vykdyti; 

 
h) kai registruotu laišku su gavimo patvirtinimu paslaugų teikėjui nusiunčiamas 

reikalavimas vykdyti sutartines prievoles, kuriame nurodomas jų nevykdymo 
pobūdis ir kuriame Europos Parlamentas nurodo, kad jų įvykdymas neatitinka 
sutarties, specifikacijų ir visų jų priedų nuostatų, ir kai per penkiolika kalendorinių 
dienų nuo išsiuntimo dienos šis reikalavimas nebuvo visiškai ar iš dalies patenkintas; 

 
i) kai paslaugų teikėjas buvo nubaustas nuobauda pagal Finansinio reglamento 138 

straipsnio nuostatas; 
 
j) kai po sutarties skyrimo paaiškėja, kad viešojo pirkimo procedūros metu arba 

vykdant sutartį padaryta esminių klaidų, pažeistos taisyklės, vykdyta korupcija ar 
sukčiauta. Jei tai padaro paslaugų teikėjas, Europos Parlamentas, atsižvelgdamas 
į klaidų, taisyklių nesilaikymo, korupcijos ar sukčiavimo laipsnį, gali taip pat atsisakyti 
atlikti mokėjimą, susigrąžinti jau sumokėtas sumas arba nutraukti visas su minėtuoju 
paslaugų teikėju sudarytas sutartis; 

 
k) kai dėl esminių pokyčių, įvykusių dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos 

Sąjungos, sužlunga šalių prielaidos, kuriomis grindžiama sutartis, kad tolesnio 
sutarties vykdymo negalima pagrįstai tikėtis iš Europos Parlamento arba jis 
prieštarautų jo teisiniams įsipareigojimams. 

 
2. Nenugalimos jėgos atveju, apie kurį pranešama remiantis II.16 straipsnio nuostatomis, bet 

kuri sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu negalima užtikrinti, kad sutartis bus vykdoma 
laikotarpiu, kuris atitinka mažiausiai vieną penktadalį Specialiosiose sąlygose nustatyto 
atitinkamo laikotarpio. 

 
3. Prieš sutarties nutraukimą pagal 1 dalies i punktą paslaugų teikėjas turi galimybę per 15 

kalendorinių dienų nuo reikalavimo vykdyti sutartines prievoles išsiuntimo registruotu 
laišku su gavimo patvirtinimu dienos pateikti savo pastabas. 

 
4. Nutraukimas įsigalioja tą dieną, kai paslaugų teikėjas gauna registruotą laišką su gavimo 

patvirtinimu apie sutarties nutraukimą, arba bet kurią kitą laiške dėl sutarties nutraukimo 
nurodytą dieną. 

 
5. Sutarties nutraukimo padariniai: 
 

a) jeigu Europos Parlamentas nutraukia sutartį vadovaudamasis šiuo straipsniu ir 
laikydamasis kitų sutarties nuostatų, paslaugų teikėjas nereikalauja atlyginti tiesioginių 
ar netiesioginių nuostolių, t. y. dėl nebaigtų teikti paslaugų negautų pajamų. Gavęs 
laišką dėl šios sutarties nutraukimo, paslaugų teikėjas imasi visų reikalingų priemonių, 
kad kuo labiau sumažintų sąnaudas, išvengtų žalos ir atšauktų ar sumažintų savo 
įsipareigojimus. Jis parengia iki sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos atliktų 
užduočių dokumentus, kurių reikia vadovaujantis Specialiosiomis sąlygomis, per ne 
ilgiau kaip šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo minėtosios datos; 
 

b) Europos Parlamentas gali pareikalauti atlyginti bet kokią patirtą ties ioginę ar 
netiesioginę žalą ir (arba) nuostolius ir susigrąžinti bet kokias pagal sutartį paslaugų 
teikėjui sumokėtas sumas; 
 

c) nutraukęs sutartį Europos Parlamentas gali pasamdyti kitą paslaugų teikėją, kuris 
užbaigtų pradėtas teikti paslaugas. Europos Parlamentas turi teisę tai daryti, prieš tai 
raštu informavęs paslaugų teikėją, net jei jis nenutraukia sutarties, kad būtų tinkamai 
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suteiktos paslaugos, numatytos sutartyje. Tokiu atveju Europos Parlamentas turi teisę 
reikalauti, kad paslaugų teikėjas atlygintų bet kokias papildomas išlaidas, patirtas 
užbaigiant teikti minėtąsias paslaugas, ir tai neturi poveikio jokių kitų teisių ar garantijų, 
kurias Europos Parlamentas turi pagal šią sutartį, taikymui;  
 

d) nutraukęs sutartį Europos Parlamentas gali taikyti administracines ir finansines 
nuobaudas pagal Finansinio reglamento 136–141 straipsniuose nustatytas sąlygas. 

 
 
II.18 STRAIPSNIS. GINČŲ SPRENDIMAS. EKSPERTIZĖ 
 
1. Jei kyla ginčas, dėl kurio reikia atlikti materialinio ar techninio pobūdžio patikrinimus, 

šalis, kuri imasi iniciatyvos, gali prieš bet kokius teisminius veiksmus pasirūpinti, kad būtų 
atlikta ekspertizė. Šiuo tikslu šalis, kuri imasi iniciatyvos, kreipiasi raštu į kitą šalį 
nurodydama ginčo dalyką ir pasiūlo jai ekspertą. 

 
2. Kita šalis per penkiolika kalendorinių dienų turi pranešti, ar sutinka, kad būtų skirtas šis 

ekspertas. Jeigu ji nesutinka, turi pasiūlyti kitą ekspertą. Kita šalis per penkiolika 
kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo dienos turi pateikti atsakymą. Korespondencija 
siunčiama registruotu laišku su gavimo patvirtinimu. 

 
3. Jei abi šalys nepasiekia susitarimo, šalis, kuri imasi iniciatyvos, ginčą perduoda spręsti 

kompetentingam teismui pagal šios sutarties I.12 straipsnį ir prireikus teismo prašo 
paskirti ekspertą. 

 
 
II.19 STRAIPSNIS. ADMINISTRACINĖS IR FINANSINĖS NUOBAUDOS 
 
1. Europos Parlamentas gali taikyti administracines arba finansines nuobaudas:  

 
a) paslaugų teikėjui, kuris yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti 

procedūroje ir kuri nustatyta pagal Finansinio reglamento 136 straipsnį;  
b) paslaugų teikėjui, kuris pateikia melagingų duomenų, kai Europos Parlamentas 

pareikalauja pateikti informaciją, kuri yra dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje 
sąlyga, arba kai nepateikia šios informacijos. 

 
Tačiau visais atvejais Europos Parlamentas arba pagal Finansinio reglamento 143 
straipsnį įsteigta komisija privalo iš pradžių suteikti paslaugų teikėjui galimybę pateikti 
savo pastabas. 
 

2. Gali būti taikomos tokios administracinės arba finansinės nuobaudos, pasirenkamos 
atsižvelgiant į sutarties svarbą ir padarytų pažeidimų sunkumo laipsnį:  

 
a) su paslaugų teikėju nesudaromos sutartys ir jam nesuteikiamos dotacijos iš Europos 

Sąjungos biudžeto ir (arba) 
b) paslaugų teikėjui taikomos finansinės nuobaudos iki 10 proc. atitinkamos sutarties 

vertės, ir (arba) 
c)  paskelbiama paslaugų teikėjo pavardė (pavadinimas), situacija, dėl kurios draudžiama 

dalyvauti procedūroje, ir draudimo dalyvauti procedūroje trukmė pagal Finansinio 
reglamento 140 straipsnio 1 dalį. 

 
 
II.20 STRAIPSNIS. PATIKRINIMAI IR AUDITAS 
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1. Pagal Finansinio reglamento 257 straipsnį Europos Audito Rūmai įgalioti tikrinti 
dokumentus, kuriuos turi Europos Sąjungos biudžeto išmokas gaunantys fiziniai bei 
juridiniai asmenys, nuo sutarties pasirašymo iki tos dienos, kai sueina penkeri metai nuo 
likučio išmokėjimo datos. 

 
2. Nuo sutarties pasirašymo iki tos dienos, kurią sueina penkeri metai nuo l ikučio išmokėjimo 

dienos, Europos Parlamentas, jo pasirinktas išorės organas arba, asmens duomenų 
tvarkymo atveju, Europos duomenų priežiūros pareigūnas turi tas pačias teises, kaip ir 
Audito Rūmai, kai atliekamas auditas ir tikrinama, ar buvo laikomasi sutartyje įtvirtintų 
nuostatų. 

 
3.  Be to, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) nuo sutarties pasirašymo iki tos 

dienos, kai sueina penkeri metai nuo likučio išmokėjimo dienos, gali atlikti patikrinimus ir 
auditą vietoje pagal 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 
11 15, p. 2) ir 2013 m. rugsėjo 11 d. Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (OL L 
248, 2013 9 18, p. 1). 

 
4. Pagal Reglamentą (EB) 2018/1725 ir Finansinio reglamento 57 straipsnį siekiant 

apsaugoti Sąjungos finansinius interesus I.13 straipsnyje nurodyti asmens duomenys gali 
būti perduodami vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, pagal Finansinio 
reglamento 143 straipsnį įsteigtai komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai. 

 
 
II.21 STRAIPSNIS. APLINKOS IR SOCIALINĘ APSAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS 
NUOSTATOS 
 
1. Europos Parlamentas pasilieka teisę atlikti būtinus paslaugų teikėjo veiklos patikrinimus ir 

auditą, kad galėtų įsitikinti, ar paslaugų teikėjas laikosi aplinkos apsaugos, socialinės 
apsaugos ir darbo teisės reikalavimų, nustatytų I.7 straipsnyje. Šiuos patikrinimus ar 
auditą visiškai ar iš dalies gali atlikti Europos Parlamento tinkamai įgaliotas išorės 
organas.  

 
2. Europos Parlamentas gali nutraukti sutartį, jeigu nustatoma, kad paslaugų teikėjas 

nesilaiko reikalavimų ar atsisako, kad Europos Parlamentas ar jo tinkamai įgaliotas 
organas atliktų patikrinimus. 

 
 
II.21a STRAIPSNIS. NUOSTATOS DĖL SAUGUMO PRIEMONIŲ 
 
1. Vykdydamas sutartį paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis ir užtikrinti, kad visi jo vardu 

veikiantys asmenys laikytųsi nacionalinių ir vidaus apsaugos ir saugumo normų, taikomų 
patekimui į Europos Parlamento vietas, patalpas ir (arba) vykstančius renginius, ir visų 
kitų galiojančių panašių apribojimų. Paslaugų teikėjas supranta, kad pareiga laikytis tokių 
normų galėtų apimti (tačiau tuo neapsiriboti) pareigą sau ir visiems jo vardu veikiantiems 
asmenims, kurie vykdo sutartį, gauti kompetentingų Europos Parlamento tarnybų ir (arba) 
nacionalinių valdžios institucijų išduodamą patikimumo pažymėjimą. 

 
2. Paslaugų teikėjas turi bendradarbiauti su kompetentinga Europos Parlamento apsaugos 

tarnyba, kad padėtų jai vykdyti jos funkcijas ir užduotis. Toks bendradarbiavimas apima 
(tačiau tuo neapsiriboja) paslaugų teikėjo pareigą nedelsiant pranešti kompetentingai 
tarnybai, jei pasikeistų jo vardu veikiantys asmenys, kurie vykdo sutartį, ir jei įvyktų koks 
nors incidentas, dėl kurio gali iškilti pavojus institucijos saugumui.  
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3. Jei paslaugų teikėjo vardu veikiantis asmuo, kuris turi patekti į Europos  Parlamento vietas, 

patalpas ir (arba) vykstančius renginius, negauna akreditavimo ar patikimumo pažymėjimo 
arba jo netenka, paslaugų teikėjas nedelsdamas šį asmenį pakeičia kitu. Jei atitinkamas 
asmuo nesilaiko kitų taikomų apsaugos ir saugumo normų, Europos Parlamentas turi teisę 
reikalauti pakeisti jį kitu. Ankstesnį darbuotoją pakeitęs darbuotojas privalo turėti reikiamą 
akreditavimą ir patikimumo pažymėjimą ir būti pajėgus tęsti sutarties vykdymą tokiomis 
pat sutartinėmis sąlygomis. Paslaugų teikėjas atsako, jeigu dėl darbuotojų keitimo pagal 
šį straipsnį vėluojama įvykdyti paslaugų teikėjui pavestas užduotis.  

 
4. Europos Parlamentas gali be išankstinio įspėjimo nutraukti šią sutartį, jeigu paslaugų 

teikėjas nesilaiko su saugumu susijusių pareigų ir (arba) atsisako dalyvauti akreditavimo 
ir (arba) patikimumo pažymėjimo išdavimo procedūroje. 

 
 
II.22 STRAIPSNIS. SUTARTIES KEITIMAS 
 
1. Bet kokie šios sutarties ir jos priedų pakeitimai, įskaitant įterpiamą ar išbraukiamą tekstą, 

turi būti priimami sudarant papildomą rašytinį susitarimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip 
ir sutartis. Jokiu žodiniu susitarimu sutarties šalys neįpareigojamos.  

 
2. Jeigu, kompetentingam teismui nustačius, kuri nors šios sutarties nuostata negalioja arba 

neturi teisinės galios, kitos sutarties nuostatos lieka galioti; negaliojančią ar teisinės galios 
neturinčią nuostatą šalys įsipareigoja pakeisti kita nuostata, kuri turi aptariamai nuostatai 
artimiausią ekonominį poveikį. 

 
3. Tai, kad Europos Parlamentas laikinai sustabdo savo teisių, susijusių su bet kuria šios 

sutarties nuostata, vykdymą ar laikinai nereikalauja jų vykdyti, taip pat jei jų nevykdo arba 
nereikalauja jų vykdyti, nereiškia, kad jis atsisako bet kurios šios sutarties nuostatos.  

 
 
 
 
Sudaryta …............................................................. (vieta) …............................................... 
(data) dviem egzemplioriais. 
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