
 

   

„NEPOSREDNA POGODBA O OPRAVLJANJU STORITEV“ 

 

POGODBA EMAS 2020-DSC-2020-001,  

KI JO SKLENETA 

Evropska unija, ki jo zastopa Evropski parlament,  

s sedežem na naslovu rue Wiertz 60, B-1047 Bruselj, 

ki ga pri podpisu te pogodbe zastopa 

direktorica kabineta generalnega sekretarja Susanne ALTENBERG,  

v nadaljnjem besedilu: Evropski parlament, 

na eni strani 

IN 

 

............................................................ s stalnim prebivališčem v/z registriranim sedežem v  

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

ki ga zastopa ............................................................................................................... ..…, 

v funkciji …, 

v nadaljnjem besedilu: izvajalec, 

na drugi strani, 

v nadaljnjem besedilu skupaj: pogodbeni stranki, 

 
 

V KATERI SE DOGOVORITA 
 

o posebnih in splošnih pogojih, kot sledijo v nadaljevanju. 
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I – POSEBNI POGOJI 

 

ČLEN I.1 – PREDMET POGODBE 
 

1. Izvajalec se zavezuje, da bo v skladu s pogoji, določenimi v tej pogodbi in v prilogah, ki so 
njen sestavni del, za Evropski parlament opravljal storitve, opredeljene v dokumentu iz 
Priloge I. 

 
 
ČLEN I.2 – TRAJANJE POGODBE 
 
1. Pogodba začne veljati na datum, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, za obdobje 12 

mesecev. 
 
ČLEN I.3 – POROČILA IN DOKUMENTI 
 

Izvajalec pripravi poročilo o opravljenih storitvah v skladu z določbami pogodbe in njenih 
prilog. 
 
 

ČLEN I.4 – CENA IN PLAČILO 
 
1. Cena je fiksna in je v času trajanja te pogodbe, vključno z njenimi podaljšanji, ni mogoče 

spreminjati. 
 

Pavšalna cena je navedena v Prilogi IV. Cena je v EUR brez davka na dodano vrednost 
(DDV) in vključuje vse stroške, ki jih ima izvajalec pri izvajanju te pogodbe.  

 
2. Pogodbena plačila se izvedejo v skladu s tem členom samo, če je izvajalec izpolnil vse 

svoje pogodbene obveznosti do datuma, na katerega je zahtevek za plačilo odposlan. 
Novi zahtevki za plačilo niso sprejemljivi, če Evropski parlament izvajalcu ni poravnal 
predhodno poslanih zahtevkov za plačilo zaradi delne ali popolne neizvedbe naročila, 
slabe izvedbe ali malomarnosti. 

 
 Vsak zahtevek za plačilo mora obvezno vsebovati podatke, navedene v členu II.3 splošnih 

pogojev, priložiti pa mu je treba vse dokumente, kot so navedeni v točki 4 tehničnih 
specifikacij.  

 
3. Izvajalec sestavi zahtevek za plačilo na naslednji način: 
 

Zahtevek za plačilo je sprejemljiv, če so priloženi: 
 

 dokumenti v skladu z navodili iz te pogodbe in njenih prilog in če ga je Evropski 
parlament odobril s pripombami ali pridržki ali brez njih; 

 

  ustrezni računi z navedbo referenčne številke pogodbe in naslednjo referenco: Oddelek 
EMAS. 

 
V roku iz odstavka 6 se opravi plačilo skupnega zneska iz pogodbe.  
 
 

5. Izdajanje računov 
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Vse zahtevke za plačilo ali dobropise v zvezi z izvajanjem te pogodbe mora izvajalec 
poslati na naslov: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Evropski parlament v 30 koledarskih dneh od datuma, ko njegov računovodja vknjiži 
zahtevek za plačilo, plača zapadle zneske za izvedbo te pogodbe in odobri končno 
poročilo. Šteje se, da so bila plačila izvedena na datum valute, ko se knjižijo v breme 
bančnega računa Evropskega parlamenta. 

 
7. Evropski parlament lahko kadar koli po prejemu zahtevka za plačilo zadrži tek roka za 

plačilo z obvestilom izvajalcu, da njegovega zahtevka ni mogoče poravnati iz naslednjih 
razlogov: 

 
a)  zneski iz zahtevka za plačilo ne zapadejo na dan prejema zahtevka;  
 
b)  izvajalec ni predložil vseh dokazil, ki jih določa pravo, ki se uporablja, ali ta pogodba, 

vendar Evropski parlament meni, da lahko izvajalec to pomanjkljivost odpravi, ne da bi 
bilo treba njegov zahtevek za plačilo zavrniti v skladu z odstavkom 8; 

 
c)  Evropski parlament meni, da je treba izvesti dodatna preverjanja, da se ugotovi 

zapadlost zneskov v zahtevku za plačilo; 
 
d)  izvajalec pristojni službi ni poslal izvoda [vmesnega/končnega] poročila iz tega člena.  
 
Evropski parlament o tem zadržanju obvesti izvajalca s priporočenim pismom s povratnico 
ali po elektronski pošti. Zadržanje začne veljati od datuma, navedenega v obvestilu. 
Preostanek obdobja začne znova teči, ko zadržanje preneha:  
 
 za točko a) – z datumom zapadlosti plačila, ki ga potrdi Evropski parlament v obvestilu; 

 za točko b) – od datuma, ko služba Evropskega parlamenta za uradno pošto iz 
odstavka 5 prejme dokazila, kot je navedeno v obvestilu; 

 za točki c) in d) – po preteku razumnega časovnega obdobja, ki ga določi Evropski 
parlament in o njem obvesti izvajalca; 

 
8. Evropski parlament lahko iz naslednjih razlogov zavrne zahtevek za plačilo, o čemer s 

priporočenim pismom s povratnico obvesti izvajalca: 
 

a)  plačilo, na katerega se nanaša zahtevek, ni zapadlo; 
b)  zahtevek za plačilo je napačen in ga je treba popraviti z dobropisom ali 
c)  zahtevek za plačilo ali račun ne vsebuje vseh bistvenih podatkov in dokazil, ki jih določa 

ta pogodba ali pravo, ki se uporablja, ali pa zahtevek za plačilo ni bil sestavljen v skladu 
z veljavnimi davčnimi predpisi.  

 
9. V primeru zapoznelega plačila ima izva jalec pravico do zamudnih obresti. Obresti se 

obračunajo po obrestni meri, ki jo nazadnje uporablja Evropska centralna banka za svoje 
najpomembnejše postopke refinanciranja (v nadaljnjem besedilu: referenčna obrestna 
mera), ki se ji doda osem odstotnih točk. Uporabi se referenčna obrestna mera, ki velja 
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prvi dan v mesecu, v katerem plačilo zapade. Navedena obrestna mera je objavljena v 
seriji C Uradnega lista Evropske unije. Obresti se plačajo za obdobje od koledarskega 
dneva, ki sledi preteku roka za plačilo, do datuma plačila.  

 
Če znesek zamudnih obresti ne presega 200 EUR, se izvajalcu povrne le, če predloži 
zahtevek najpozneje dva meseca po prejemu plačila. 

 
10. Plačila se izvedejo z nakazilom v EUR na bančni račun izvajalca z identifikacijo, kot sledi:  
 

Naziv banke: [izpolnite] 
Polni naslov podružnice: [izpolnite] 
Polno ime imetnika računa: [izpolnite] 
Številka računa, vključno z bančnimi kodami: [izpolnite] 
Številka IBAN in koda BIC: [izpolnite] 
 

 
ČLEN I.5 – SPREMEMBE CEN 
 
Klavzula se za to pogodbo ne uporablja. 

 
 
ČLEN I.6 – FINANČNA JAMSTVA 

 
Klavzula se za to pogodbo ne uporablja. 
 
 
ČLEN I.7 – IZVEDBA POGODBE 
 
Izvajalec mora izpolnjevati minimalne zahteve iz razpisnih zahtev. To vključuje skladnost z 
veljavnimi obveznostmi iz okoljskega, socialnega in delovnega prava, določenimi v pravu 
Unije, nacionalnem pravu in kolektivnih pogodbah ali določbah mednarodnega okoljskega, 
socialnega in delovnega prava, naštetih v Prilogi X k Direktivi 2014/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 
2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 

 
 
ČLEN I.8 – POGOJI PREVZEMA 
 
Klavzula se za to pogodbo ne uporablja. 
 
 
ČLEN I.9 – GARANCIJA 
 
1. Izvajalec prizna za vsak izdelek, ki je predmet storitev, garancijsko dobo dveh let od 

datuma izvedbe storitev. 
 
2. Izvajalec je dolžan napake ali nepravilnosti v delovanju, o katerih ga Evropski parlament 

obvesti v garancijskem roku, odpraviti v 30 koledarskih dneh od prejema obvestila. 
 
 
ČLEN I.10 – ZAMUDA, OČITNA MALOMARNOST, NEIZVEDBA, NESKLADNOST IN 
SLABA IZVEDBA DEL 

 
1. Evropski parlament lahko v primeru zamude, malomarnosti pri izvajanju, popolne ali delne 

neizvedbe, neskladnosti s pogodbenimi zahtevami ali slabe izvedbe tega naročila za 
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ustrezno nadomestilo nastale škode od ostanka cene, ki jo še dolguje izvajalcu, odtegne 
ustrezen znesek, po potrebi vključno z zamudnimi obrestmi in stroški, ki jih je imel zaradi 
te škode. Če z odtegnjenim zneskom nastale škode ni mogoče ustrezno nadomestiti, 
lahko Evropski parlament poleg odtegnitve sprejme še druge dodatne ukrepe. Brez 
poseganja v morebitne sodne spore, ki bi jih sprožil izvajalec, znesek odškodnine, 
zamudne obresti in stroške zaradi njihove odtegnitve in/ali naknadne zahtevke določi 
Evropski parlament po tem, ko izvajalca s priporočenim pismom s povratnico obvesti o 
kršitvi pogodbe. 

 
2. Brez poseganja v odstavek 1 lahko Evropski parlament zaračuna kazen v višini 0,2 % 

vrednosti neizvršenih naročil za vsak koledarski dan zamude od dne, ko je izvajalec o 
zamudi obveščen s priporočenim pismom s povratnico. 

 
3. Kadar pristojna služba Evropskega parlamenta zaradi razlogov, za katere je odgovoren 

izvajalec, ne more potrditi izvedbe storitev ali v primeru delnega prevzema, veljata 
odstavka 1 in 2 tudi za neizvedene storitve. 

 
4. V okoliščinah iz odstavka 1 ter brez poseganja v upravne in denarne kazni, ki jih Evropski 

parlament določi v skladu s členom II.19 splošnih pogojev, lahko Evropski parlament na 
podlagi opomina, ki ga izvajalcu pošlje s priporočeno pošto s povratnico in na katerega v 
15 koledarskih dneh ne dobi odgovora, takoj prekine pogodbo in o tem izvajalca obvesti s 
priporočeno pošto s povratnico, pri čemer izvajalec ni upravičen do nobene odškodnine. 
Zahteva lahko tudi izvedbo z zamenjavo izvajalca v skladu z odstavkom 5 člena II.18 
splošnih pogojev. 

 
 
ČLEN I.11 – PRAVO, KI SE UPORABLJA, SPLOŠNI POGOJI IN JAVNOST POGODBE 

 
1. Za to pogodbo velja pravo Evropske unije, ki ga dopolnjuje belgijsko pravo.  
 
2. Izvajalec se odpoveduje svojim pogodbenim pogojem. Izjavlja, da pozna in sprejema 

splošne pogoje, ki so del te pogodbe. 
 
3. Izvajalec tudi izjavlja, da se strinja, da se nekateri elementi te pogodbe, in sicer njegovo 

ime ali ime družbe, predmet ter znesek dodeljenega naročila, javno objavijo v skladu z 
Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: 
finančna uredba). 

 
4. Vsi dokumenti, ki jih izvajalec predloži ob oddaji ponudbe, postanejo last Evropskega 

parlamenta in lahko postanejo dostopni javnosti skladno z omejitvami in določbami Uredbe 
(ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu 
javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, 
str. 43), brez poseganja v načine objave iz točk 2 in 3 Priloge I finančne uredbe. 

 
 
ČLEN I.12 – SODNA PRISTOJNOST 
 
Vsi spori med Evropskim parlamentom in izvajalcem, ki so povezani s to pogodbo in ki jih ni 
možno rešiti sporazumno, se predložijo Splošnemu sodišču, sodnemu organu Sodišča 
Evropske unije, v skladu s členom 256(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.  
 
 
ČLEN I.13 – VARSTVO PODATKOV 
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Klavzula se za to pogodbo ne uporablja. 
 
ČLEN I.14 – SOLIDARNA ODGOVORNOST IZVAJALCA (KADAR  
      JE TO USTREZNO) 
 

1. Stranke, ki so v tej pogodbi opredeljene kot izvajalci, so pri njenem izvajanju solidarno 
odgovorne Evropskemu parlamentu. 
 

2. Stranka (navedite ime glavnega izvajalca) je imenovana za glavnega izvajalca. Za izvedbo 
te pogodbe glavni izvajalec brez poseganja v odstavek 1 deluje v imenu (navedite imena 
drugih pogodbenih strank). Obveščanje med Evropskim parlamentom in izvajalcem poteka 
prek glavnega izvajalca, Evropski parlament poleg tega tudi plačila nakaže na njegov 
bančni račun. 

 
 
ČLEN I.15 – IZKORIŠČANJE REZULTATOV POGODBE 
 
Klavzula se za to pogodbo ne uporablja. 
 
 
ČLEN I.16 – SPLOŠNE UPRAVNE DOLOČBE 
 
Vsa sporočila v zvezi s pogodbo se pripravijo v pisni obliki z navedbo referenčne številke 
pogodbe. Šteje se, da je Evropski parlament prejel navadno pošto na datum, na katerega jo je 
registrirala spodaj navedena pristojna služba. Sporočila (z izjemo zahtevkov za plačila in 
dobropisov iz odstavka 5 člena I.4) se pošljejo na naslednje naslove: 
 

Za Evropski parlament: 
 
g./ga. (izpolnite) 
(navedite položaj v podjetju) 
European Parliament 
EMAS Unit 
60, rue Wiertz 
1047 Bruxelles/Brussel 
Belgium 
 
Za izvajalca: 
 
g./ga.(izpolnite) 
(navedite položaj v družbi) 
(navedite ime družbe) 
(navedite polni uradni naslov) 

 
 
ČLEN I.17 – KONČNE DOLOČBE IN PRILOGE 
 
1. Naslednji dokumenti so priloženi tej pogodbi in so njen sestavni del: 

 
Priloga I: Razpisne zahteve z vsemi prilogami 
 
 
Priloga II:   Ponudba izvajalca z dne (vstavite datum)  
 
Priloga III:  Cenik 
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2. Vedno se uporabljajo določbe iz posebnih in splošnih pogojev ter prilog. Če pa si ti 

dokumenti nasprotujejo, imajo določbe iz posebnih pogojev prednost pred določbami iz 
ostalih delov pogodbe. Določbe iz splošnih pogojev imajo prednost pred določbami iz 
prilog. Priloge imajo prednost ena pred drugo glede na njihov vrstni red.  
 

3. Ob upoštevanju navedenega se šteje, da so dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, 
medsebojno razlagalni. Nejasnosti ali razhajanja v sestavnih delih pogodbe ali med njimi 
se obrazložijo ali popravijo s pisnim navodilom, ki ga izda Evropski parlament.  

 
 
 
II – SPLOŠNI POGOJI 
 
 
ČLEN II.1 – SPLOŠNE DOLOČBE O IZVAJANJU POGODBE 
 
1. Roki za izvedbo iz pogodbe začnejo teči od dne začetka veljavnosti pogodbe, razen če ni 

določeno drugače. Podaljšajo se v primeru višje sile. Pogodbeni stranki se v tem primeru 
pisno dogovorita o novih rokih. 

 
2. Izvajalec izvaja pogodbo v dobri veri in v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi. Nosi 

izključno odgovornost za izpolnjevanje naloženih zakonskih obveznosti, zlasti tistih, ki 
izhajajo iz delovne, davčne, socialne in okoljevarstvene zakonodaje. 

 
3. Poleg tega nosi tudi izključno odgovornost za pravočasno pridobitev dovoljenj, pooblastil 

ali akreditacij, potrebnih za izvajanje pogodbe v skladu z zakoni in predpisi, veljavnimi v 
kraju, kjer opravlja zaupane naloge. Ta dovoljenja, pooblastila ali akreditacije lahko 
vključujejo varnostno akreditacijo in/ali varnostno dovoljenje izvajalca ali osebe, ki deluje 
v njegovem imenu, potrebno za dostop do stavb, prostorov in/ali prireditev v okviru 
izvajanja pogodbe. Če izvajalec ne more pridobiti katerega od dovoljenj, pooblastil, 
akreditacij ali varnostnih dovoljenj, potrebnih za izvajanje pogodbe, in/ali ne more 
zagotoviti, da bodo pogodbo izvajale osebe, ki imajo vsa dovoljenja, pooblastila, 
akreditacije ali varnostna dovoljenja, potrebna za izvajanje pogodbe, lahko Evropski 
parlament odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.  

  
4. Izvajalec mora skleniti zavarovanje tveganj in škodno zavarovanje v zvezi z izvajanjem 

pogodbe, če to zahteva pravo, ki se uporablja in ki ureja to področje, tudi zavarovanje 
odgovornosti do tretjih strani. Sklene tudi ustrezno dopolnilno zavarovanje, ki se zahteva 
v njegovi gospodarski panogi. Poleg tega sklene zavarovanje poklicne odgovornosti, ki 
krije tveganja, povezana z neskladnostmi pri izvajanju pogodbe. Izvod vseh zavarovalnih 
pogodb se pošlje Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo v roku največ 15 
koledarskih dni. 

 
5. Vsa pogodbena sklicevanja na osebje izvajalca se nanašajo izključno na posameznike, ki 

sodelujejo pri izvajanju pogodbe. 
 
6. Izvajalec mora zagotoviti, da ima vsaka oseba, ki nastopa v njegovem imenu, ali vsak član 

njegovega osebja, ki sodeluje pri izvajanju, ustrezno strokovno usposobljenost in izkušnje, 
potrebne za opravljanje pogodbenih nalog izvajalca v skladu z merili iz razpisne 
dokumentacije, vključno z razpisnimi zahtevami. 

 
7. V primeru motnje, ki je posledica dejanja ali opustitve člana osebja izvajalca, ki dela v 

prostorih Evropskega parlamenta, ali če strokovna usposobljenost in/ali izkušnje katerega 
od članov osebja izvajalca ne ustrezajo zahtevam iz pogodbe, izvajalec takega člana 
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nemudoma zamenja. Evropski parlament ima pravico zahtevati zamenjavo takega člana 
osebja, pri čemer navede razloge za svojo zahtevo. Nadomestno osebje mora imeti 
ustrezno strokovno usposobljenost in izkušnje v sk ladu s pogoji iz povabila k oddaji 
ponudb ter biti sposobno izvajati pogodbo pod istimi pogodbenimi pogoji. Izvajalec je 
odgovoren za zamudo pri izvajanju zaupanih nalog, ki nastane zaradi zamenjave osebja 
v skladu s tem členom. 

 
8. Izvajalec nosi izključno odgovornost za osebje, ki opravlja njegove pogodbene naloge. 

Izvajalec mora biti sposoben v vsakem trenutku dokazati Evropskemu parlamentu, da je 
njegovo osebje zaposleno v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
9. Izvajalec sprejme vse ustrezne ukrepe (sklene zavarovanja idr.), da zavaruje svoje osebje 

pred vsemi tveganji, ki jim je lahko izpostavljeno med izvajanjem te pogodbe.  
 
10. Pogodba se mora izvajati na način, ki izključuje možnost, da bi bil izvajalec ali njegovo 

osebje v enakem položaju kot osebe, ki jih zaposluje Evropski parlament. Predvsem: 
 

 osebje, ki opravlja pogodbene naloge izvajalca, ne sme sprejeti nobenega 
neposrednega ukaza od Evropskega parlamenta in se ne more vključiti v upravno 
organizacijo Evropskega parlamenta; 

 
 Evropskega parlamenta ni mogoče v nobenem primeru obravnavati kot delodajalca 

navedenega osebja. 
 
11. Če kakršen koli nepredviden dogodek, dejanje ali opustitev neposredno ali posredno, 

delno ali v celoti ovira izvajanje pogodbe, izvajalec to nemudoma in na lastno pobudo 
evidentira in o tem poroča Evropskemu parlamentu. To poročilo vsebuje opis težave in 
navedbo datuma, na katerega se je pojavila, ter opis ukrepov, ki jih je sprejel izvajalec, da 
bi zagotovil popolno skladnost s pogodbenimi obveznostmi. V takšnem primeru mora 
izvajalec reševanju težave dati prednost pred ugotavljanjem odgovornosti.  

 
12. Če izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi 

določbami, lahko Evropski parlament brez poseganja v svojo pravico do odstopa od 
pogodbe zmanjša plačila ali zahteva njihovo povrnitev sorazmerno z obsegom 
neizpolnjenih obveznosti. Poleg tega lahko naloži plačilo kazni ali pogodbeno 
dogovorjenih odškodnin iz člena I.10 posebnih pogojev in člena II.19 splošnih pogojev.  

 
13. Izvajalec se obvezuje, da bo Evropskemu parlamentu posredoval vse podatke, ki bi jih ta 

zahteval za potrebe izvajanja pogodbe. 
 
14. Izvajalec in njegovo osebje ne smejo zastopati Evropskega parlamenta niti na kakršen koli 

način dajati vtisa, da ga zastopajo. Izvajalec obvesti tretje strani, da ne pripada javni službi 
Evropske unije. 

 
15. Izvajalec se obvezuje, da bo Evropskemu parlamentu ob izteku pogodbe posredoval vse 

informacije in dokumente, ki jih ima in se nanašajo na naloge, ki so mu bile zaupane za 
izvedbo pogodbe. 

 
 
ČLEN II.2 – ODGOVORNOST 
 
1. Evropski parlament ni odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju pogodbenih nalog utrpi 

izvajalec ali njegovo osebje, razen v primeru namerne kršitve ali hude malomarnosti 
Evropskega parlamenta. Ne bo upošteval zahtevkov za odškodnino al i popravila v zvezi s 
to škodo. 
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2. Izvajalec je razen v primeru višje sile odgovoren za izgubo, škodo, neposredno ali 

posredno, tako v primeru telesnih poškodb kot materialne škode, in stroške, ki jih med 
izvajanjem pogodbe povzroči Evropskemu parlamentu ali tretjim osebam bodisi sam 
bodisi oseba, ki nastopa v njegovem imenu, ali vsak član njegovega osebja, ki sodeluje 
pri izvajanju, tudi v okviru podizvajanja iz člena II.6. Odgovoren je tudi za slabo kakovost 
in zamude pri izvajanju pogodbe. Evropski parlament ni odgovoren za dejanja izvajalca ali 
njegovo neizpolnjevanje obveznosti med izvajanjem pogodbe. 

 
3. Izvajalec zagotovi odškodnino v primeru tožbe, terjatve ali postopka, ki jih proti 

Evropskemu parlamentu sproži tretja stran zaradi škode, ki jo pri izvajanju pogodbe 
povzroči izvajalec. 

 
4. V primeru tožbe, ki jo v zvezi z izvajanjem pogodbe proti Evropskemu parlamentu vloži 

tretja stran, ponudi izvajalec Evropskemu parlamentu svojo pomoč. Stroške, ki jih v ta 
namen utrpi izvajalec, lahko krije Evropski parlament. 

 
5. Brez poseganja v določbe o prevzemu in garanciji mora izvajalec povrniti izgube ter 

popraviti posredno ali neposredno škodo, ki jo je Evropskemu parlamentu povzročil z 
neizvajanjem ali z napačno oziroma zapoznelo izvedbo pogodbe.  

 
 
 
 
 
ČLEN II.3 – IZDAJANJE RAČUNOV 
 
1. Izvajalec se obveže, da bo izdal račun v skladu s pogodbenimi določbami.  
 
2. Vsak račun mora obvezno vsebovati naslednje podatke: številko naročilnice. Če ni 

številke naročilnice, je obvezna referenčna številka pogodbe in/ali datum ter opis 
opravljenih storitev, cene, izražene v EUR1, bančni podatki izvajalca z njegovo kodo 
IBAN in BIC ter njegovo davčno številko. Na računu je tudi naslednji napis: „For the 
official use of the European Parliament“. Na računu je lahko naveden tudi končni 
prejemnik. 

 
3. Račun je treba poslati službi Evropskega parlamenta za uradno pošto na naslov: Official 

Mail Unit, Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg. 
 
4.      Elektronsko izdajanje računov 

 
Če je določeno v posebnih pogojih, izvajalec predloži račune v elektronski obliki, če so 
izpolnjeni pogoji v zvezi z elektronskim podpisom iz Direktive 2006/112/ES, tj. uporaba 
kvalificiranega elektronskega podpisa ali elektronske izmenjave podatkov.  
 
Evropski parlament ne sprejme računov v standardni obliki (pdf) ali po elektronski pošti. 

 
5. Izvajalec brez poseganja v svojo pravico do morebitnih zamudnih obresti sprejme 

morebitne finančne omejitve sistema začasnih dvanajstin, če splošni proračun Evropske  
unije ni bil sprejet na začetku proračunskega leta, kot to določa člen 16 finančne uredbe.  

 
 

                                              
1  Če se v povabilu k oddaji ponudb predvideva, da bodo ponudbe predložene v valuti, ki ni EUR, se lahko 

navede druga valuta. 
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ČLEN II.4 – OBDAVČENJE 
 
1. Izvajalec nosi izključno odgovornost za skladnost z davčnimi zakoni, ki veljajo zanj. V 

primeru ravnanja, ki ni v skladu s temi zakoni, postanejo predloženi zahtevki za plačilo 
neveljavni. 

 
2. Izvajalec priznava, da je Evropski parlament kot institucija Evropske unije oproščen plačila 

vseh davkov in dajatev, vključno z DDV, na podlagi člena 3 Protokola (št. 7) o privilegijih 
in imunitetah Evropske unije (UL C 326, 26.10.2012, str. 266). To oprostitev vlade držav 
članic Evropskemu parlamentu priznavajo v obliki naknadnega povračila na podlagi 
dokazil ali prek neposredne oprostitve. 

 
3. Če je izvajalec na podlagi veljavne davčne zakonodaje za plačila iz naslova te pogodbe 

dolžan obračunati DDV, Evropski parlament izvajalcu nakaže znesek obračunanega DDV 
poleg cene iz člena I.4 posebnih pogojev in nato od pristojnih nacionalnih organov zahteva 
njegovo povračilo. Za ta namen mora izvajalec Evropskemu parlamentu predložiti račun, 
izstavljen v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju DDV, z navedbo 
davčnega domicila za DDV. Na računu mora biti jasno navedeno, da so storitve 
namenjene Evropskemu parlamentu, pri čemer morata biti cena za te in z njimi povezane 
storitve brez DDV in znesek DDV navedena ločeno. 

 
4. Za izvajalce s sedežem v Belgiji predstavljajo določbe te pogodbe zahtevek za oprostitev 

plačila DDV št. 450, če izvajalec na svojih računih navede naslednje besedilo: „Facture 
exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978) “ ali 
enakovredno besedilo v nizozemščini ali nemščini. 
 
 

ČLEN II.5 – VRAČILO 
 
1. Če skupni znesek plačil presega znesek, ki bi v skladu s pogodbenimi pogoji moral biti 

dejansko poravnan, ali če vračilo upravičujejo pogodbeni pogoji, izvajalec povrne ustrezno 
vsoto v EUR ob prejemu izpiska o knjiženju v breme, na način in v rokih, ki jih določi 
Evropski parlament. 

 
2. Če vračilo ni opravljeno v roku, določenem v izpisku o knjiženju v breme, se na zapadli 

znesek zaračunajo obresti po zamudni obrestni meri iz člena I.4 posebnih pogojev. Obresti 
se zaračunavajo od koledarskega dne po dnevu zapadlosti do koledarskega dne, na 
katerega je dolg v celoti povrnjen. 

 
3. Evropski parlament lahko po tem, ko o tem obvesti izvajalca, s pobotom izterja zneske, za 

katere je ugotovljeno, da so resnični, v fiksnem znesku in zapadli, kadar ima tudi izvajalec 
zahtevek do Evropske unije, ki je resničen, v fiksnem znesku in zapadel. Prav tako lahko 
izvede poravnavo terjatev tudi na podlagi jamstva, če je taka poravnava predvidena. 

 
 

ČLEN II.6 – ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM  
 
1. Izvajalec brez predhodnega pisnega dovoljenja Evropskega parlamenta ne more skleniti 

pogodb o oddaji del podizvajalcem niti za izvedbo del najeti tretje osebe. Sprejetje 
ponudbe, za katero je bila podpisana pogodba in v kateri se delo odda enemu ali več 
podizvajalcem, pomeni, da je dal Evropski parlament zanje tiho privolitev.  

 
2. Tudi če Evropski parlament izvajalcu dovoli, da dela odda podizvajalcem, je izvajalec 

sam in v celoti odgovoren za pravilno izvedbo pogodbe tako v odnosu do Evropskega 
parlamenta kot do tretjih strani. 
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3. Pogodbe s podizvajalci se sklenejo pisno. Izvajalec mora v vsako pogodbo, sklenjeno s 

podizvajalci, vključiti vse določbe, ki Evropskemu parlamentu v odnosu do teh oseb 
zagotavljajo enake pravice in jamstva, kot jih uživa v odnosu do izvajalca. 

 
4. Evropski parlament si pridržuje pravico zahtevati, da mu izvajalec posreduje informacije 

o tem, ali podizvajalci izpolnjujejo merila za izključitev in minimalne zahteve iz razpisnih 
zahtev, ter o njihovi pravni, regulativni, finančni in ekonomski sposobnosti ter tehnični in 
strokovni usposobljenosti. To vključuje skladnost z veljavnimi obveznostmi iz okoljskega, 
socialnega in delovnega prava, določenimi v pravu Unije, nacionalnem pravu in 
kolektivnih pogodbah ali določbah mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega 
prava, naštetih v Prilogi X k Direktivi 2014/24/EU. 

  
5. Javni naročnik lahko zahteva, da izvajalec zamenja podizvajalca, za katerega se ugotovi, 

da je v situaciji, navedeni v odstavku 1(d) in (e) člena II.17.  
 
6.  Če izvajalec nima dovoljenja iz odstavka 1 ali če ne izpolnjuje pogojev, ki so z njim 

povezani, dela, ki jih odda podizvajalcem, ne zadevajo Evropskega parlamenta in jih ne 
more pri njem uveljavljati. 

 
 
ČLEN II.7 – PRENOS 
 
1. Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega dovoljenja Evropskega parlamenta v celoti 

ali deloma prenesti pravic in obveznosti iz pogodbe. 
 

2. Izvajalec mora v vsako pogodbo, sklenjeno s prevzemniki, vključiti vse določbe, ki 
Evropskemu parlamentu v odnosu do teh oseb zagotavljajo enake pravice  in jamstva, 
kot jih uživa v odnosu do izvajalca. 

 
3. Če izvajalec nima dovoljenja iz odstavka 1 ali če ne izpolnjuje pogojev, ki so z njim 

povezani, prenos ne zadeva Evropskega parlamenta in ga ne more pri njem uveljavljati. 
 
 
ČLEN II.8 – NASPROTJE INTERESOV IN NASPROTJE POKLICNIH INTERESOV 
 
1. Izvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za preprečitev okoliščin, ki bi lahko ogrozile 

nepristransko in objektivno izvajanje pogodbe. Do nasprotja interesov lahko pride zlasti 
zaradi ekonomskih interesov, politične ali nacionalne pripadnosti, družinskih ali čustvenih 
vezi ali drugih odnosov ali skupnih interesov. Nastane lahko zlasti v primerih, opisanih v 
členu 141(1)(c) finančne uredbe. Nasprotje poklicnih interesov je položaj, v katerem 
izvajalčeve predhodne ali sedanje poklicne dejavnosti vplivajo na njegovo sposobnost 
izvajanja pogodbe v skladu z ustreznim standardom kakovosti (točka 20.6 Priloge I 
finančne uredbe). Evropski parlament je treba nemudoma pisno obvestiti o vsakem sumu 
nasprotja interesov ali nasprotja poklicnih interesov, ki bi se lahko pojavil med izvajanjem 
pogodbe. V primeru takšnega nasprotja interesov izvajalec takoj sprejme vse potrebne 
ukrepe, da ga odpravi. 

 
2. Evropski parlament si pridržuje pravico, da preveri, ali so ti ukrepi ustrezni, in lahko po 

potrebi zahteva sprejetje dodatnih ukrepov, za izvedbo katerih določi rok.  
 
3. Izvajalec zagotovi, da njegovo osebje, upravni odbor in direktorji ne pridejo v položaj, ki bi 

lahko povzročil nasprotje interesov. Takoj zamenja člana osebja, ki se znajde v takšnemu 
položaju, ne da bi za to od Evropskega parlamenta zahteval odškodnino.  
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4. Izvajalec poleg tega izjavlja: 
 

 da ni in ne bo dal nobene ponudbe, ki bi mu lahko prinesla korist na podlagi pogodbe; 
 

 da ni in ne bo dovolil, iskal, poskušal pridobiti in sprejel nobene finančne ali 
premoženjske koristi za katero koli stranko ali od nje, če takšna korist predstavlja 
nezakonito ravnanje ali korupcijo, bodisi neposredno bodisi posredno, če je to 
spodbuda ali nagrada, povezana z izvajanjem pogodbe. 

 
5. Izvajalec svojemu osebju, upravi in direktorjem ter tretjim osebam, ki sodelujejo pri 

izvajanju pogodbe, pisno posreduje vse obveznosti, ki izhajajo iz tega člena. Izvod 
posredovanih navodil in obveznosti, sprejetih v zvezi s tem, se pošlje Evropskemu 
parlamentu na njegovo zahtevo. 

 
 
ČLEN II.9 – PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE  
 
1. Opredelitev pojmov 
 
„Ustvarjalec“: vsaka fizična oseba, ki prispeva k nastanku rezultata; 
 
„predhodno obstoječi material“: vsak material, dokument, tehnologija ali strokovno znanje 
in izkušnje, ki so obstajali, preden jih je izvajalec uporabil za izdelavo rezultata pri izvajanju te 
pogodbe;  
 
„predhodno obstoječa pravica“: vsaka pravica industrijske ali intelektualne lastnine do 
predhodno obstoječega materiala; vključuje lahko lastninsko pravico, licenčno pravico in/ali 
pravico uporabe, ki pripada izvajalcu, ustvarjalcu, javnemu naročniku in drugim tretjim osebam;   
„rezultat“: vsak načrtovan izid izvajanja te pogodbe, ne glede na njegovo obliko ali naravo, ki 
ga izvajalec odda in potem javni naročnik dokončno ali delno odobri. Rezultat se lahko v tej 
pogodbi dodatno opredeli kot končni rezultat. Poleg materialov, ki jih proizvede izvajalec ali se 
proizvedejo na njegovo zahtevo, vključuje tudi predhodno obstoječe materiale.  
 
2. Lastništvo rezultatov in izključnih pravic 
 
Unija nepreklicno pridobi svetovno lastništvo rezultatov in vseh pravic intelektualne lastnine na 
podlagi pogodbe. Tako pridobljene pravice intelektualne lastnine vključujejo vse pravice, kot 
so avtorske pravice in druge pravice intelektualne ali industrijske lastnine, do rezultatov ter 
vseh tehnoloških rešitev in informacij, ki jih je izvajalec ali njegov podizvajalec ustvaril ali 
pridobil pri izvajanju pogodbe. Javni naročnik lahko pridobljene pravice izkorišča in uporablja, 
kot je določeno v tej pogodbi. Unija pridobi vse pravice v trenutku, ko javni naročnik odobri 
rezultate, ki jih je predložil izvajalec. Taka predložitev in odobritev se štejeta za dejanski  prenos 
pravic z izvajalca na Unijo. 
 
V ceno so vključene vse pristojbine, ki se plačajo izvajalcu, zato da Unija pridobi pravice, 
vključno z vsemi načini izkoriščanja in uporabe rezultatov. 
 
3. Izdajanje licenc za pravice do predhodno obstoječih materialov 
 
Unija na podlagi te pogodbe ne pridobi predhodno obstoječih pravic. 
 
Izvajalec izda Uniji brezplačno, neizključno in nepreklicno licenco za predhodno obstoječe 
pravice, Unija pa lahko predhodno obstoječe materiale, vključno s povezanimi pravicami, 
uporablja za vse načine izkoriščanja, določene v tej pogodbi. Uniji se izda licenca za vse 



 

 13/24  

predhodno obstoječe pravice od trenutka, ko izvajalec predloži rezultate in jih javni naročnik 
odobri.  
 
Licenca, ki se izda Uniji za predhodno obstoječe pravice na podlagi te pogodbe, velja za ves 
svet in za celotno trajanje varstva pravic intelektualne lastnine. 
 
V ceno, navedeno v pogodbi, so vključene tudi vse pristojbine, ki se plačajo izvajalcu, zato da 
se Uniji izda licenca za predhodno obstoječe pravice in/ali da se te pravice nanjo prenesejo 
oziroma da to stori Unija, vključno z vsemi načini izkoriščanja in uporabe rezultatov, kot je 
določeno v posebnih pogojih, če obstajajo. 
 
Kadar mora izvajalec za izvajanje pogodbe uporabiti predhodno obstoječ material, ki pripada 
javnemu naročniku, lahko javni naročnik zahteva, da izvajalec podpiše ustrezen licenčni 
sporazum. Tovrstna uporaba s strani izvajalca ne pomeni prenosa pravic na izvajalca in je 
omejena na potrebe te pogodbe. 
 
4. Izključne pravice  
 
Unija pridobi naslednje izključne pravice:  
 
(a) reproduciranje: pravico, da neposredno ali posredno začasno ali stalno dovoli ali prepove 

reproduciranje dela ali vseh rezultatov na kateri koli način (mehanski, digitalni ali drugi) in 
v kateri koli obliki;  

(b) posredovanje javnosti: izključno pravico, da dovoli ali prepove prikazovanje, predstavitev 
ali posredovanje del javnosti, žično ali brezžično, vključno z objavo rezultatov v javnosti 
na tak način, da imajo posamezniki do njih dostop na kraju in v času, ki si ju sami izberejo; 
ta pravica vključuje tudi kabelsko ali satelitsko posredovanje in radiodifuzno predvajanje; 

(c) distribucija: izključno pravico, da dovoli ali prepove katero koli obliko distribucije rezultatov 
ali kopij rezultatov v javnosti, s prodajo ali drugače; 

(d) najem: izključno pravico, da dovoli ali prepove dajanje rezultatov ali kopij rezultatov v 
najem ali njihovo posojanje; 

(e) prilagajanje: izključno pravico, da dovoli ali prepove spreminjanje rezultatov;  
(f) prevajanje: izključno pravico, da dovoli ali prepove prevajanje, prilagajanje, urejanje, 

ustvarjanje izvedenih del na podlagi rezultatov in drugo spreminjanje rezultatov zaradi 
spoštovanja moralnih pravic avtorjev, kadar je primerno;  

(g) kadar rezultati tvorijo ali vključujejo podatkovno zbirko: izključno pravico, da dovoli ali 
prepove prenašanje izvlečkov celotne vsebine podatkovne zbirke ali njenega bistvenega 
dela na drug nosilec na različne načine in v različnih oblikah; in izključno pravico, da dovoli 
ali prepove ponovno uporabo celotne vsebine podatkovne zbirke ali njenega bistvenega 
dela z distribucijo izvodov, dajanjem v najem ali spletnim prenosom ali drugimi oblikami 
prenosa; 

(h) kadar rezultati tvorijo ali vključujejo vsebino, ki jo je mogoče patentirati: pravico, da jih 
registrira kot patent, in pravico do nadaljnjega izkoriščanja takega patenta v največji možni 
meri; 

(i) kadar rezultati tvorijo ali vključujejo logotipe ali vsebine, ki jih je mogoče registrirati kot 
blagovno znamko: pravico, da tak logotip ali vsebino registrira kot blagovno znamko, ter  
pravico do njenega nadaljnjega izkoriščanja in uporabe;  

(j) kadar rezultati tvorijo ali vključujejo strokovno znanje in izkušnje: pravico do uporabe 
takega strokovnega znanja in izkušenj, kolikor je to potrebno, da se v največji možni meri 
uporabijo rezultati, kot je to predvideno v tej pogodbi, in pravico, da jih da na voljo 
izvajalcem ali podizvajalcem, ki delujejo v imenu javnega naročnika, pri čemer morajo ti 
po potrebi podpisati ustrezne izjave o zaupnosti; 

(k) kadar so rezultati dokumenti: 
(i)  pravico, da dovoli ponovno uporabo dokumentov; „ponovna uporaba“ pomeni 

uporabo dokumentov s strani fizičnih ali pravnih oseb za komercialne ali 
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nekomercialne namene, razen za prvotni namen, za katerega so bili dokumenti 
izdelani; 

(ii) pravico do hranjenja in arhiviranja rezultatov v skladu s pravili za upravljanje 
dokumentov, ki veljajo za javnega naročnika, vključno z digitalizacijo ali pretvorbo 
oblike za namene ohranitve ali nove uporabe;  

(l) kadar rezultati tvorijo ali vključujejo programsko opremo, vključno z izvorno kodo, objektno 
kodo ter po potrebi dokumentacijo, pripravljalnim gradivom in priročniki, poleg drugih 
pravic, navedenih v tem členu: 
(i) pravice končnih uporabnikov za vse uporabe, ki izhajajo iz te pogodbe in namenov 

pogodbenih strank, s strani Unije ali podizvajalcev, ki delujejo v njenem imenu; 
(ii) pravico do dekompiliranja ali razstavitve programske opreme; 

(m) pravico do izdaje licence ali – v primeru licenčnih predhodno obstoječih pravic – 
podlicence tretjim osebam za vse izključne pravice ali načine izkoriščanja, določene v tej 
pogodbi;  

(n) če se izvajalec lahko sklicuje na moralne pravice, pravico javnega naročnika, če ni v tej 
pogodbi določeno drugače, da objavlja rezultate, pri čemer lahko ime( -na) ustvarjalca(-ev) 
navede ali ne, in pravico do odločanja, ali in kdaj se lahko rezultati razkrijejo in objavijo. 

 
Izvajalec jamči, da lahko Unija uresničuje izključne pravice in uporablja načine izkoriščanja za 
vse dele rezultatov ne glede na to, ali jih je ustvaril izvajalec ali vključujejo predhodno obstoječe 
materiale. 
 
Če so v rezultate vključeni predhodno obstoječi materiali na pobudo izvajalca, lahko javni 
naročnik sprejme razumne omejitve, ki vplivajo na zgornji seznam, če je mogoče te materiale 
enostavno prepoznati in ločiti od ostalega, če niso bistveni elementi rezultatov in če po potrebi 
obstajajo zadovoljive nadomestne rešitve, ki so za javnega naročnika brezplačne. V takem 
primeru mora izvajalec pred sprejetjem take odločitve jasno obvestiti javnega naročnika, ki ima 
pravico zavrniti to možnost. 
 
5. Ugotavljanje predhodno obstoječih pravic  
 
Ob predložitvi rezultatov mora izvajalec jamčiti, da ustvarjalci ali tretje osebe nimajo zahtevkov 
v zvezi z rezultati ali predhodno obstoječimi materiali, vključenimi v rezultate, za uporabo, ki jo 
javni naročnik načrtuje v okviru omejitev, določenih v tej pogodbi, ter da so bile pridobljene vse 
potrebne predhodno obstoječe pravice ali da so zanje izdane licence.  
 
Izvajalec mora v ta namen pripraviti seznam vseh predhodno obstoječih pravic do rezultatov 
te pogodbe ali njenih delov, vključno z opredelitvijo lastnikov pravic. Če ni predhodno 
obstoječih pravic do rezultatov, mora izvajalec predložiti izjavo o tem. Izvajalec mora navedeni 
seznam ali izjavo predložiti javnemu naročniku najpozneje ob izdaji računa za plačilo 
dolgovanega zneska.  
 
6. Dokazila o podelitvi predhodno obstoječih pravic  
 
Izvajalec mora na zahtevo javnega naročnika predložiti dokazila o lastništvu ali pravici do 
uporabe vseh navedenih predhodno obstoječih pravic, razen pravic, ki so v lasti Unije ali za 
katere ima Unija licenco. Javni naročnik lahko ta dokazila zahteva tudi po izteku te pogodbe.  
 
Ta dokazila se lahko med drugim nanašajo na pravice na: delih drugih  dokumentov, slikah, 
grafikonih, zvoku, glasbi, preglednicah, podatkih, programski opremi, tehničnih izumih, 
strokovnem znanju in izkušnjah, informacijskih razvojnih orodjih, rutinah, podrutinah ali drugih 
programih („osnovna tehnologija“), konceptih, zasnovah, inštalacijah ali umetniških delih, 
podatkih, osnovnih ali podpornih gradivih ali drugih delih zunanjega porekla.  
 
Dokazila morajo po potrebi vključevati:  
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(a) naziv in številko različice programske opreme;  
(b) vse podatke o delu in njegovem avtorju, skladatelju, glasbeniku, razvijalcu, ustvarjalcu, 

prevajalcu, osebi, ki je vnašala podatke, grafičnem oblikovalcu, založniku, uredniku, 
fotografu, producentu;  

(c) kopijo licence za uporabo izdelka ali kopijo sporazuma o podelitvi ustreznih pravic 
izvajalcu ali sklicevanje nanjo;  

(d) če je dele rezultatov ustvarilo osebje izvajalca, kopijo sporazuma ali izvleček iz 
pogodbe o zaposlitvi, s katerima se ustrezne pravice podelijo izvajalcu;  

(e) besedilo izjave o omejitvi odgovornosti, če obstaja. 
 

Predložitev dokazil izvajalca ne odvezuje obveznosti, če se ugotovi, da nima potrebnih pravic, 
ne glede na to, kdo to dejstvo razkrije in kdaj.  
 
Izvajalec prav tako jamči, da ima ustrezne pravice ali pooblastila za prenos pravic ter da je 
plačal ali preveril izvedbo plačila vseh pristojbin, povezanih s končnimi rezultati, vključno s 
pristojbinami kolektivnim organizacijam. 
 
7. Navajanje del v rezultatu 
 
Izvajalec mora v rezultatu jasno označiti vsako navajanje obstoječih del. Popolno sklicevanje 
po potrebi vključuje: ime avtorja, naziv dela, datum in kraj objave, datum nastanka, spletni 
naslov objave, številko, zvezek in druge informacije, na podlagi katerih je mogoče hitro 
ugotoviti izvor.  
 
8. Moralne pravice ustvarjalcev 
 
Ob predložitvi rezultatov izvajalec jamči, da ustvarjalci na podlagi svojih moralnih pravic, ki 
izhajajo iz avtorske pravice, ne bodo nasprotovali naslednjemu:  
 

a) objavi ali neobjavi svojih imen ob predstavitvi rezultatov javnosti;  
b) razkritju ali nerazkritju rezultatov po tem, ko so v končni različici oddani javnemu 

naročniku;  
c) prilagoditvi rezultatov, če se to izvede na način, ki ne škodi časti ali ugledu ustvarjalca.  
 

Če lahko obstajajo moralne pravice na delih rezultatov, zaščitenih z avtorsko pravico, mora 
izvajalec pridobiti soglasje ustvarjalcev v zvezi s podelitvijo ustreznih moralnih pravic ali 
njihovo odpovedjo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi in mora biti pripravljen na zahtevo 
predložiti dokumentarna dokazila o tem.  
 
9. Pravice do uporabe slike in zvočnih posnetkov  
 
Če je mogoče v rezultatu prepoznati fizične osebe ali njihov glas ali če je katera druga njihova 
osebna značilnost posneta tako, da je prepoznavna, mora izvajalec pridobiti izjavo teh oseb 
(ali – v primeru mladoletnikov – oseb, ki izvršujejo roditeljsko pravico), da dovoljujejo navedeno 
uporabo svoje slike, glasu ali osebne značilnosti, in javnemu naročniku na zahtevo predložiti 
kopijo dovoljenja. Izvajalec mora sprejeti potrebne ukrepe za pridobitev takega soglasja v 
skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.  
 
10. Obvestilo o avtorskih pravicah v zvezi s predhodno obstoječimi pravicami  
 
Če izvajalec obdrži predhodno obstoječe pravice do delov rezultata, je treba vstaviti 
sklicevanje nanje, ko se rezultat uporabi v skladu z odstavkom 1 člena I.15, in sicer z naslednjo 
navedbo: „© – leto – Evropska unija. Vse pravice pridržane. Za nekatere dele je Evropski uniji 
pod določenimi pogoji izdana licenca“ ali druga enakovredna izjava, ki je po mnenju javnega 
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naročnika najustreznejša, ali kakor se lahko pogodbeni stranki dogovorita za vsak primer 
posebej. To ne velja, kadar bi bilo nemogoče vstaviti tako sklicevanje, zlasti iz praktičnih 
razlogov. 
 
11. Prepoznavnost financiranja Unije in izjava o omejitvi odgovornosti 
 
Pri uporabi rezultatov mora izvajalec izjaviti, da so rezultati nastali v okviru pogodbe z Unijo 
ter da so izražena mnenja zgolj mnenja izvajalca in ne predstavljajo uradnega stališča javnega 
naročnika. Javni naročnik lahko pisno odstopi od te obveznosti ali predloži besedilo izjave o 
omejitvi odgovornosti.  
 
 
ČLEN II.10 – ZAUPNOST IN DISKRETNOST 
 
1. Razen v primeru predhodne pisne odobritve Evropskega parlamenta, mora izvajalec pred 

vsemi nepooblaščenimi osebami varovati poslovne skrivnosti, torej dejstva, informacije, 
védenja, dokumente ali druge elemente, ki mu jih je Evropski parlament posredoval kot 
zaupne. Izvajalec ima to obveznost tudi po zaključku pogodbenih nalog. Ta obveznost 
velja za vse poslovne skrivnosti, dokler se uradno ne razkrijejo.  

 
2. Izvajalec mora varovanje zaupnosti zahtevati tudi od vseh svojih zaposlenih, sodelavcev, 

podizvajalcev in prevzemnikov.  
 
3. Izvajalec se obvezuje zase in za svoje osebje, da brez predhodnega pisnega dovoljenja 

Evropskega parlamenta ne bo uporabljal in razkrival tretjim osebam nobenega dejstva, 
informacij, védenja, dokumentov ali drugih elementov, s katerimi bo ob izvajanju pogodbe 
stopil v stik ali se z njimi seznanil, kot tudi ne rezultatov svojih storitev, razen za namen 
izvajanja pogodbe. Te obveznosti veljajo tudi po izvedbi te pogodbe. 

 
4. Ta člen ne posega v morebitne obveznosti izvajalca, ki izhajajo iz veljavnih predpisov ali 

ki jih naložijo pristojni sodni organi in organi oblasti. 
 
ČLEN II.11 – VARSTVO PODATKOV 
 
1. Pri obdelavi osebnih podatkov v Evropskem parlamentu se vedno uporablja Uredba 

(EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah 
Unije in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 295, 21.11.2018, str. 39). 

 
Obdelavo osebnih podatkov s strani izvajalca v imenu Evropskega parlamenta ureja tudi 
Uredba (EU) 2018/1725, izvajalec pa mora izpolniti vse svoje obveznosti na podlagi te 
uredbe. Izvajalec in njegovi podizvajalci, ki izvajajo dejavnosti obdelave v imenu 
Evropskega parlamenta, so „obdelovalci“ v smislu člena  3(12) navedene uredbe. 

 
Za vso drugo obdelavo osebnih podatkov s strani izvajalca v zvezi s to pogodbo se 
uporablja Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 119, 4.5.2016, str. 1). Brez poseganja v druge primere, določene v 
navedeni uredbi, je obdelava osebnih podatkov v zvezi s to pogodbo dovoljena le, če je 
potrebna za njeno izvajanje.  

 
2. Naslednji odstavki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov s strani izvajalca v 

imenu Evropskega parlamenta, kolikor je takšna obdelava določena s to pogodbo.  
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3. Strežniki in druga oprema za obdelavo podatkov, ki se uporablja za izvajanje te pogodbe, 
se nahajajo in so dostopni samo na geografskem območju uporabe Uredbe (EU) 
2018/1725 ali na ozemlju tretje države, o kateri je Komisija odločila v skladu s členom 45 
Uredbe (EU) 2016/679, da na celotnem ozemlju, njegovih delih ali v enem ali več 
določenih sektorjih zagotavlja ustrezno raven varstva. Če taka odločitev ni sprejeta, je 
postavitev strežnikov ali druge opreme za obdelavo podatkov na ozemlju tretje države 
mogoča samo pod pogoji, določenimi v členih 48 in 50 Uredbe (EU) 2018/1725.  

 
4. Izvajalec lahko ukrepa samo na podlagi dokumentiranih navodil upravljavca, določenega 

v odstavku 1 člena I.13; to velja tudi za prenose osebnih podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo države 
članice, ki velja za obdelovalca. V tem primeru obdelovalec o tej pravni zahtevi pred 
obdelavo podatkov obvesti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje takšno 
obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu. 

 
Izvajalec brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje 48 ur po tem, ko se seznan i s 
kršitvijo, upravljavca obvesti o ustreznih kršitvah varstva osebnih podatkov. V takih 
primerih izvajalec upravljavcu zagotovi vsaj naslednje informacije: 
 
a) vrsto kršitve varstva osebnih podatkov, po možnosti tudi kategorije in približno število 
zadevnih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter kategorije in približno 
število zadevnih evidenc osebnih podatkov; 
 
b) verjetne posledice kršitve; 
 
c) ukrepe, ki so bili sprejeti ali predlagani za obravnavanje kršitve, vključno z, če je to 
primerno, ukrepi za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve.  

 
Obdelovalec nemudoma obvesti upravljavca, če po njegovem mnenju navodilo krši to 
uredbo ali druge določbe Unije ali predpisov držav članic o varstvu podatkov.  

 
5. Izvajalec zagotovi, da vse pogodbe, ki jih sklene s svojimi podizvajalci za izvajanje 

dejavnosti obdelave v imenu Evropskega parlamenta, vsebujejo enake obveznosti 
varstva podatkov, kot so določene v tej pogodbi. Izvajalec Evropskemu parlamentu 
zagotovi kopijo teh pogodb. 

 
6. Izvajalec:  
 
a) zagotovi, da so se osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezale 

zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje ustrezen zakon in jim zagotovi dostop do osebnih 
podatkov v obsegu, ki je nujno potreben za izvajanje, upravljanje in spremljanje te 
pogodbe;  

 
b) ob upoštevanju narave obdelave upravljavcu pomaga z ustreznimi tehničnimi in 

organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegove obveznosti, da 
odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki; 

 
c) upravljavcu pomaga pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih nalaga pravo Unije, zlasti členov 

14 do 25 in 33 do 41 Uredbe (EU) 2018/1725, ob upoštevanju narave obdelave in 
informacij, ki so dostopne izvajalcu;  

 
d) v skladu z odločitvijo upravljavca izbriše ali v strukturirani, običajno uporabljani in strojno 

berljivi obliki vrne vse osebne podatke upravljavcu po zaključku storitev v zvezi z 
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obdelavo ter uniči obstoječe kopije, razen če pravo Unije ali pravo države članice 
predpisuje shranjevanje osebnih podatkov;  

 
e) da upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja 

obveznosti iz tega člena, zlasti v zvezi z ukrepi, ki jih je sprejel, ter Evropskemu 
nadzorniku za varstvo podatkov, upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti 
upravljavec, omogoči izvajanje revizij, tudi inšpekcij, in pri njih sodeluje.  

 
7. Izvajalec z izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotovi ustrezno 

raven varnosti glede na tveganje, vključno med drugim z naslednjimi ukrepi, kot je 
ustrezno: 

 
a) psevdonimizacijo in šifriranjem osebnih podatkov;  
 
b) zmožnostjo zagotoviti stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in 
storitev za obdelavo;  
 
c) zmožnostjo pravočasno ponovno zagotoviti razpoložljivost in dostop do osebnih 

podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta;  
 
d) postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in 

organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave; 
 
e) sprejetimi ukrepi za zaščito osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim 

uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih 
podatkov, ki so posredovani, shranjeni ali kako drugače obdelani. 

 
8. Izvajalec zagotovi, da fizične osebe, ki so mu podrejene in imajo dostop do osebnih 

podatkov, slednjih ne obdelujejo brez navodil upravljavca, razen če to od nje zahteva 
pravo Unije.  

 
9. Izvajalec brez odlašanja obvesti upravljavca o vseh pravno zavezujočih zahtevah za 

razkritje osebnih podatkov, ki se obdelujejo v imenu upravljavca, ki jih podajo nacionalni 
javni organi, vključno z organi iz tretjih držav.  

 
10 Evropski parlament si pridržuje pravico, da preveri, ali izvajalec izpolnjuje obveznosti in 

izvaja ukrepe, določene v tem členu. 
 
ČLEN II.12 – PREPOVED UPORABE SLIKE EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
1. Izvajalec ne sme uporabiti zunanjih ali notranjih posnetkov stavb Evropskega parlamenta 

v reklamne ali prodajne namene brez njegovega predhodnega pisnega dovoljenja.  
 
2. Za dovoljenje Evropskega parlamenta iz odstavka 1 lahko veljajo posebni pogoji in lahko 

je časovno omejeno na določeno dobo. 
 
 
ČLEN II.13 – UPORABA, ŠIRJENJE IN OBJAVLJANJE INFORMACIJ 
 
1. Izvajalec dovoli Evropskemu parlamentu obdelavo, uporabo, širjenje in objavo podatkov, 

ki jih vsebuje pogodba ali so povezani z njo, zlasti podatkov v zvezi z identiteto izvajalca, 
vsebino in trajanjem pogodbe, izplačanim zneskom in poročili, in sicer za kakršne koli 
namene, s kakršnimi koli sredstvi in prek kakršnega koli medija. V zvezi z osebnimi podatki 
se uporabljajo določbe posebnih pogojev, ki se nanašajo na to.  
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2. Izvajalec mora za vsako širjenje ali objavo informacij v zvezi s pogodbo pridobiti 
predhodno pisno dovoljenje Evropskega parlamenta. Evropski parlament lahko pri tem od 
izvajalca zahteva, da navede znesek, ki ga plača Evropska unija, ali pa za pridobitev 
dovoljenja določi druge pogoje. V vsakem primeru mora biti v vseh objavljenih ali 
razširjenih sporočilih jasno navedeno, da so izražena mnenja zgolj mnenja izvajalca in ne 
predstavljajo uradnega stališča Evropskega parlamenta.  

 
3. Izvajalec informacij, ki jih pridobi pri izvajanju pogodbe, ne sme uporabiti za namene, ki 

niso povezani z njenim izvajanjem, razen če Evropski parlament za to da izrecno 
predhodno pisno dovoljenje. 
 

4. Za vse informacije in dokumente, ki se posredujejo izvajalcu ali podizvajalcu v zvezi z 
izvajanjem te pogodbe, ter rezultate, ki izhajajo iz tega, velja, da so zajeti v Protokolu 
(št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije glede nedotakljivosti arhivov. To velja tudi 
za vse podatke, ki se obdelajo v imenu upravljavca ter za strežnike in drugo opremo za 
obdelavo podatkov iz odstavka 3 člena II.11. 
 
Če nacionalni organi ali druge tretje strani zahtevajo dostop do teh informacij, 
dokumentov, rezultatov, podatkov, strežnikov ali opreme, izvajalec ali podizvajalec 
zavrneta dostop, tretjo stran, ki je predložila zahtevek, napotita na Evropski parlament in 
Parlament obvestita o tej zahtevi. 

 
 
ČLEN II.14 – DAJANJE NA RAZPOLAGO OPREME ALI STORITEV, KI PRIPADAJO 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 
1. Izvajalec in njegovo osebje lahko uporabljata telefone ter računalniško in pisarniško 

opremo in/ali druge storitve, navedene v razpisnih zahtevah, izključno v službene namene.   
 
2. Evropski parlament si pridržuje pravico, da v skladu z veljavnimi pravili, zlasti na področju 

varstva zasebnosti in poslovne tajnosti, kadar koli preveri, kako izvajalec ali njegovo 
osebje uporabljata to opremo in/ali storitve. Izvajalec se zavezuje, da svoje osebje pisno 
obvesti o tej pravici Evropskega parlamenta. 

 
3. V primeru uporabe v neslužbene namene ali druge zlorabe bo izvajalec prejel opozorilo. 

Če težava ne bo odpravljena, se izvajalcu ali njegovemu osebju oprema in/ali dostop do 
storitev odvzame. Če bo Evropski parlament menil, da je težava resna, lahko opremo  in/ali 
dostop do storitev odvzame brez predhodnega opozorila.  

 
4. Odgovornost izvajalca za škodo, povzročeno z uporabo, navedeno v prejšnji alinei, 

določata člena I.10 in II.2. Evropski parlament lahko za nadomestilo škode, ki jo je utrpel, 
uporabi zlasti pogoje iz odstavka 1 člena I.10. 

 
 
ČLEN II.15 – IZVAJALČEVA UPORABA MATERIALOV, DELOV, APARATOV, ZASNOV, 
ŠABLON, VZORCEV, MODELOV, GABARITOV, KALIBROV IN PROGRAMSKE OPREME, 
KI PRIPADAJO EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 
1. Izvajalec odgovarja za izgubo ali poškodovanje materialov, delov, aparatov, zasnov, 

šablon, vzorcev, modelov, gabaritov, kalibrov in programske opreme, ki pripadajo 
Evropskemu parlamentu in jih je slednji izročil izvajalcu v uporabo pri izvajanju pogodbe 
ali jih je zanj kupil na svoj račun.  

 
2. Poravnava izgube ali odprava poškodbe iz odstavka 1 se po posvetovanju z izvajalcem in 

na izbiro Evropskega parlamenta opravi v naravi (zamenjava ali vrnitev v prejšnje stanje) 
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ali z nadomestilom po ceni zamenjave na dan izgube ali poškodbe, ki se po potrebi poviša 
za dajatve in davke, ki bi jih za to ceno lahko uporabili nacionalni organi.  

 
3. Če se za dobrine iz odstavka 1 obračunava amortizacija, se upošteva samo njihova 

preostala vrednost. 
 
 
ČLEN II.16 – VIŠJA SILA 
 
1. „Višja sila“ je katera koli nepredvidljiva in izjemna okoliščina ali dogodek, na katero 

pogodbeni stranki ne moreta vplivati in ki jima preprečuje izpolnitev obveznosti iz pogodbe, 
kar pa ni posledica njune napake oziroma malomarnosti, prav tako pa tega ni bilo mogoče 
preprečiti z vso potrebno skrbnostjo. Napak na opremi ali materialu ali zamud pri njihovem 
zagotavljanju, delovnih sporov, stavk, neopravljenega dela podizvajalca ali finančnih težav 
ni mogoče uveljavljati kot višjo silo, razen če so neposredna posledica primera višje sile.  

 
2. Če je katera koli pogodbena stranka soočena s primerom višje sile, to nemudoma sporoči 

drugi pogodbeni stranki s priporočenim pismom s povratnico ali enakovrednim obvestilom, 
pri čemer navede naravo, verjetno dolžino trajanja in predvidene posledice te višje sile.  

 
3. Šteje se, da nobena od pogodbenih strank ni kršila pogodbenih obveznosti, če jima je 

izpolnjevanje teh obveznosti preprečila višja sila. Če izvajalec zaradi primera višje sile ne 
more izvršiti pogodbenih nalog, ni upravičen do plačila ali povračila stroškov. Če naloge 
izvrši delno, je plačan temu primerno. Te določbe ne vplivajo na pravico izvajalca do 
povračila njegovih potnih stroškov in stroškov bivanja ter stroškov prevoza materiala, 
potrebnega za izvedbo pogodbe.   

 
4. Pogodbeni stranki sprejmeta vse potrebne ukrepe, da čim bolj zmanjšata škodo. 
 
 
ČLEN II.17 – ODSTOP OD POGODBE S STRANI EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
1. Evropski parlament ima vso pravico, da brez sodnega posredovanja in brez odškodnine s 

priporočenim pismom s povratnico odstopi od celotne pogodbe ali dela te pogodbe v 
naslednjih primerih: 

 
(a) če je izvajalec ali katera koli oseba, ki prevzame neomejeno odgovornost za dolgove 

izvajalca, v eni od situacij, opredeljenih v členu 136(1)(a) ali (b) finančne uredbe;  
 
(b) če je izvajalec ali katera koli oseba v smislu člena 136(4)(a) in (c) finančne uredbe 

v eni od situacij, opredeljenih v točkah (c) do (h) člena 136(1) ali členu 136(2) 
finančne uredbe; 

 
(c) če izvajalec ne izpolnjuje veljavnih obveznosti iz okoljskega, socialnega in 

delovnega prava, določenih v pravu Unije, nacionalnem pravu in kolektivnih 
pogodbah ali določbah mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, 
naštetih v Prilogi X k Direktivi 2014/24/EU;  

 
(d) če je izvajalec v položaju, ki bi lahko pomenil nasprotje interesov ali naspro tje 

poklicnih interesov, kot je navedeno v členu II.8; 
 
(e) če je izvajalec zavajal pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za sodelovanje 

v postopku, ali pa jih ni predložil; 
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f) če lahko sprememba izvajalčevega pravnega, finančnega, tehničnega ali 
organizacijskega položaja po mnenju Evropskega parlamenta pomembno vpliva na 
izvajanje pogodbe; 

 
g) če izvajalec po lastni krivdi ni sposoben pridobiti dovoljenja ali pooblastila, ki je 

potrebno za izvajanje pogodbe; 
 
h) če ugotovi, da delo ni opravljeno v skladu s pogodbenimi določbami ter določbami 

iz razpisnih zahtev in vseh njihovih prilog ali s ponudbo izvajalca, ter slednjemu s 
priporočenim pismom s povratnico pošlje opomin, v katerem navede naravo kršitve 
pogodbenih obveznosti, izvajalec pa v 15 koledarskih dneh po tem, ko je bil opomin 
poslan, ne ukrepa oziroma nezadostno ukrepa; 

 
i) če je bila izvajalcu izrečena kazen iz člena 138 finančne uredbe;  
 
j) če se po oddaji naročila izkaže, da je v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 

pogodbe prišlo do pomembnih napak, nepravilnosti, korupcije ali goljufij; če jih je 
povzročil izvajalec, lahko Evropski parlament med drugim zavrne izplačilo, zahteva 
povrnitev že izplačanih zneskov ali odstopi od vseh pogodb z navedenim izvajalcem, 
sorazmerno s težo omenjenih napak, nepravilnosti, korupcije ali goljufij;  

 
k) če se zaradi temeljitih sprememb, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva iz 

Evropske unije, spremenijo pričakovanja pogodbenih strank, tako da od Evropskega 
parlamenta ni več mogoče razumno pričakovati nadaljnjega izvajanja pogodbe ali bi 
to bilo v nasprotju z njegovimi pravnimi obveznostmi. 

 
2. V primeru višje sile, sporočene v skladu s členom II.16, lahko katera koli pogodbena 

stranka odstopi od pogodbe, če njenega izvajanja ni mogoče zagotoviti za obdobje, ki 
ustreza vsaj eni petini obdobja iz posebnih pogojev. 

 
3. Pred odstopom od pogodbe v skladu s točko (i) odstavka 1 ima izvajalec možnost, da 

predloži svoje pripombe v roku največ 15 koledarskih dni od datuma, na katerega je bilo s 
priporočenim pismom s povratnico poslano opozorilno pismo. 

 
4. Odstop od pogodbe začne veljati na datum, na katerega je izvajalec s priporočenim 

pismom s povratnico prejel obvestilo o tem, ali na kateri koli drugi datum, naveden v 
obvestilu o odstopu od pogodbe. 

 
5. Posledice odstopa od pogodbe: 
 

a) Če Evropski parlament odstopi od pogodbe v skladu s tem členom in brez poseganja 
v druge določbe pogodbe, se izvajalec odpove zahtevi po odškodnini zaradi posredne 
ali neposredne škode, vključno z izgubo pričakovanega dobička zaradi neopravljene 
storitve. Po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe sprejme izvajalec vse potrebne 
ukrepe, da čim bolj zmanjša stroške, prepreči škodo in razveljavi ali zmanjša svoje 
obveznosti. Izvajalec pripravi dokumente, ki so v posebnih pogojih zahtevani za naloge, 
izvedene do datuma, na katerega začne veljati odstop od pogodbe, in sicer v 60 
koledarskih dneh od tega datuma. 
 

b) Evropski parlament lahko zahteva nadomestilo za izgubo ali povzročeno neposredno 
ali posredno škodo in izterja znesek, ki je bil izplačan izvajalcu na podlagi pogodbe. 
 

c) Po odstopu od pogodbe lahko Evropski parlament izvajalca zamenja, tj. najame 
katerega koli drugega izvajalca, da dokonča storitve. Evropski parlament ima pravico, 
da zahteva zamenjavo izvajalca tudi, če ne odstopi od pogodbe, ko to pisno sporoči 
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izvajalcu, da bi tako zagotovil dobro izvedbo pogodbeno dogovorjenih storitev.  V tem 
primeru ima pravico od izvajalca zahtevati povračilo vseh dodatnih stroškov, ki 
nastanejo zaradi zaključka storitev, ne glede na katere koli druge pravice ali jamstva, 
ki jih ima Evropski parlament na podlagi pogodbe. 
 

d) Po odstopu od pogodbe lahko Parlament naloži upravne in denarne kazni v skladu s 
pogoji iz členov 136 do 141 finančne uredbe. 

 
 
ČLEN II.18 – SPORI – STROKOVNA MNENJA 
 
1. V primeru spora, zaradi katerega je potreben kontrolni pregled materialnega ali 

tehničnega značaja, lahko pogodbena stranka, ki ukrepa prva, zahteva pridobitev 
strokovnega mnenja, preden se zadeva predloži sodišču. V ta namen pogodbena 
stranka, ki ukrepa prva, pisno obvesti drugo pogodbeno stranko o predmetu spora in ji 
predlaga ime strokovnjaka. 

 
2. Druga pogodbena stranka mora v 15 koledarskih dneh sporočiti, ali tega strokovnjaka 

sprejme ali ne, in v primeru zavrnitve predlagati drugega. Odgovor na predlog mora 
prejeti v 15 koledarskih dneh od tega sporočila. Korespondenca se opravi s priporočenim 
pismom s povratnico. 

 
3. Če se pogodbeni stranki ne moreta sporazumeti, pogodbena stranka, ki ukrepa prva, 

predloži spor pristojnemu sodišču v skladu s členom I.12 in po potrebi od slednjega 
zahteva, da določi strokovnjaka. 

 
 
ČLEN II.19 – UPRAVNE IN DENARNE KAZNI 
 
1. Evropski parlament lahko naloži upravne ali denarne kazni:  

 
a) izvajalcu, ki je v situaciji za izključitev v skladu s členom 136 finančne uredbe;  
b) izvajalcu, ki je kriv zavajanja z lažnimi informacijami, ki jih je Evropski parlament 

zahteval kot pogoj za sodelovanje v postopku javnega naročanja, ali če ni predložil teh 
informacij; 

 
Evropski parlament ali posebna komisija, ustanovljena na podlagi člena 143 finančne 
uredbe, mora v vsakem primeru najprej omogočiti, da izvajalec predloži svoje pripombe.  
 

2. Upravne ali denarne kazni so sorazmerne z vrednostjo pogodbe in z resnostjo kršitve ter 
lahko vključujejo: 

 
a) izključitev izvajalca iz naročil ali prejemanja nepovratnih sredstev iz proračuna 

Evropske unije in/ali 
b) denarne kazni, ki jih plača izvajalec in ki ne presegajo 10 % vrednosti naročila, in/ali  
c)  objavo izvajalčevega imena, situacije za izključitev in trajanja izključitve v skladu s 

členom 140(1) finančne uredbe. 
 
 
ČLEN II.20 – PREGLEDI IN REVIZIJE 
 
1. V skladu s členom 257 finančne uredbe je Evropsko računsko sodišče pooblaščeno, da 

revidira dokumentacijo fizičnih ali pravnih oseb, ki prejemajo plačila iz proračuna, od 
podpisa pogodbe do preteka petih let po datumu plačila dolgovanega zneska.  
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2. Evropski parlament, zunanji organ po njegovi izbiri ali, za obdelavo osebnih podatkov, 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov imajo enake pravice kot Evropsko računsko 
sodišče za namene inšpekcij in pregledov, ki so omejeni na ugotavljanje skladnosti s 
pogodbenimi obveznostmi od podpisa pogodbe do pet let po datumu plačila dolgovanega 
zneska. 

 
3.  Poleg tega lahko Evropski urad za boj proti goljufijam izvede preglede in inšpekcije na 

kraju samem v skladu z Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 
11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za 
zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi 
(UL L 292, 15.11.1996, str. 2), in Uredbo (EU, Euratom) št.  883/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 248, 18.9.2013, str. 1), od podpisa pogodbe do 
preteka petih let po datumu plačila dolgovanega zneska.  

 
4. V skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ter členom 57 finančne uredbe se lahko za zaščito 

finančnih interesov Unije osebni podatki iz člena I.13 prenašajo službam za notranjo 
revizijo, Evropskemu računskemu sodišču, posebni komisiji, ustanovljeni na podlagi člena 
143 finančne uredbe, ali Evropskemu uradu za boj proti goljufijam.  

 
 
ČLEN II.21 – OKOLJSKE IN SOCIALNE DOLOČBE 
 
1. Evropski parlament si pridržuje pravico, da izvaja potrebne inšpekcije in preglede 

neposredno pri izvajalcu za zagotovitev izpolnjevanja zahtev s področja okoljskega, 
socialnega in delovnega prava, določenih v členu I.7. Te inšpekcije in preglede lahko v 
celoti ali delno izvaja zunanji organ, ki ga ustrezno pooblasti Evropski parlament.  

 
2. Če Evropski parlament ugotovi, da izvajalec ni izpolnil zahtevanih obveznosti ali 

Evropskemu parlamentu ali ustrezno pooblaščenemu organu ni dovolil inšpekcije, lahko 
od te pogodbe odstopi. 

 
 
ČLEN II.21a – DOLOČBE O VARNOSTNIH UKREPIH 
 
1. Izvajalec se v okviru izvajanja pogodbe obvezuje, da bo spoštoval nacionalne in notranje 

standarde varnosti in zaščite, ki se uporabljajo za dostop do stavb, prostorov in/ali 
prireditev Evropskega parlamenta, in vse druge podobne veljavne omejitve ter da bodo to 
spoštovale tudi osebe, ki bodo delovale v njegovem imenu. Zaveda se, da to med drugim 
lahko pomeni, da bo moral pri pristojnih službah Evropskega parlamenta in/ali nacionalnih 
organov pridobiti varnostno dovoljenje zase in za osebe, ki v okviru izvajanja pogodbe 
delujejo v njegovem imenu. 

 
2. Izvajalec mora sodelovati s pristojno varnostno službo Evropskega parlamenta, da bi ji 

pomagal pri izvajanju njenih nalog in dolžnosti. Pri tem mora med drugim nemudoma  
sporočiti pristojni službi, če pride do spremembe oseb, ki v okviru izvajanja pogodbe 
delujejo v njegovem imenu, in incidente, ki bi lahko ogrozili varnost institucije.  

 
3. Če oseba, ki deluje v imenu izvajalca in mora imeti dostop do stavb, prostorov Evropskega 

parlamenta, ne pridobi varnostne akreditacije ali varnostnega dovoljenja oziroma ga 
izgubi, jo izvajalec nemudoma zamenja. Evropski parlament lahko zahteva njeno 
zamenjavo tudi, če ne spoštuje drugih veljavnih varnostnih standardov. Nadomestno 
osebje mora imeti potrebne varnostne akreditacije in varnostna dovoljenja ter biti 
sposobno izvajati pogodbo pod istimi pogodbenimi pogoji. Izvajalec je odgovoren za 
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zamudo pri izvajanju zaupanih nalog, ki nastane zaradi zamenjave osebja v skladu s tem 
členom. 

 
4. Če Evropski parlament ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje obveznosti glede varnosti, in/ali 

zavrne postopek za pridobitev varnostne akreditacije in/ali varnostna dovoljenja, lahko od 
te pogodbe odstopi brez odpovednega roka. 

 
 
ČLEN II.22 – SPREMEMBA POGODBE 
 
1. Za vsako spremembo te pogodbe in njenih prilog, vključno z dodatki ali črtanji, je potreben 

dodaten pisni sporazum, ki se sklene pod istimi pogoji kot ta pogodba. Ustni dogovor 
pogodbenih strank ne zavezuje. 

 
2. Če pristojno sodišče odloči, da je katera od določb te pogodbe neveljavna ali neizvršljiva, 

ostanejo preostale pogodbene določbe še naprej v veljavi, pogodbeni stranki pa se 
zavežeta, da bosta neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomestili z drugo, katere 
gospodarski učinek bo čim bolj podoben gospodarskemu učinku prvotne določbe. 

 
3. Tudi če se Evropski parlament vzdrži ali ne uveljavlja svojih pravic, ki mu pripadajo v skladu 

z določbami te pogodbe, to ne pomeni, da se kateri koli njeni določbi odpoveduje. 
 

 
 
 
V ….............................., dne …............................. v dveh izvodih  
 
 
 
 
 
 Za izvajalca     Za Evropski parlament 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Direktorica urada 


