
 

   

DIREKTAVTAL FÖR TJÄNSTER 

 

AVTAL EMAS 2020-DSC-2020-001  

MELLAN 

Europeiska unionen, företrädd av Europaparlamentet, som är beläget på följande adress:  

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, 

och som vid undertecknandet av detta avtal företräds 

av Susanne Altenberg, kanslichef, generalsekreterarens kansli  

nedan kallat Europaparlamentet, 

å ena sidan, 

OCH 

 

............................................................ bosatt i/med säte i  

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

företrädd av ................................................................................................................ .…, 

i egenskap av ................................................................................................., 

nedan kallad uppdragstagaren, 

å andra sidan, 

nedan kallade parterna, 

 
 

HAR ENATS OM FÖLJANDE 
 

särskilda och allmänna villkor 
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I – SÄRSKILDA VILLKOR 

 

ARTIKEL I.1 – AVTALSFÖREMÅL 
 

1. Uppdragstagaren åtar sig att, i enlighet med de villkor som fastställs i detta avtal och dess 
bilagor, som utgör en del av avtalet, för Europaparlamentet utföra de tjänster som anges 
i bilaga I. 

 
 
ARTIKEL I.2 – LÖPTID 
 
1. Detta avtal träder i kraft den dag det undertecknas av den sista avtalsparten och ska gälla 

under en period av tolv månader. 
 
ARTIKEL I.3 – RAPPORTER OCH HANDLINGAR 
 

Uppdragstagaren ska i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och dess bilagor 
utarbeta rapporter om utförandet av tjänsterna. 
 
 

ARTIKEL I.4 – PRIS OCH BETALNING 
 
1. Priset är fast och får inte ändras under avtalstiden, inberäknat alla förlängningar. 
 

Det fasta priset anges i bilaga IV. Priset ska anges i EUR exklusive mervärdesskatt 
(moms). Priset ska täcka uppdragstagarens samtliga kostnader i samband med 
fullgörandet av avtalet. 

 
2. Betalningar som avser detta avtal ska ske i enlighet med denna artikel och endast om 

uppdragstagaren har fullgjort alla sina avtalsenliga skyldigheter den dag då 
betalningskravet skickas. Nya betalningskrav kommer på inga villkor att anses tillåtliga om 
tidigare betalningskrav från uppdragstagaren nekats av Europaparlamentet på grund av 
att tjänsterna inte tillhandahållits eller endast delvis tillhandahållits eller på grund av 
bristfälligt utförande eller försumlighet. 

 
 Varje betalningskrav måste innehålla de uppgifter som anges i artikel II.3 i de allmänna 

villkoren och åtföljas av samtliga handlingar som förtecknas i punkt  4 i de tekniska 
specifikationerna.  

 
3. Uppdragstagarens betalningskrav ska upprättas enligt följande: 
 

För att vara giltigt måste betalningskravet åtföljas av 
 

 de handlingar som utarbetats i enlighet med instruktionerna i detta avtal och dess 
bilagor, på villkor att det har godkänts av Europaparlamentet med eller utan 
anmärkningar och/eller förbehåll, 

 

  vederbörlig faktura med angivande av avtalets referensnummer samt följande referens: 
Enheten för miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) 

 
Det totalbelopp som nämns i avtalet ska verkställas inom den tidsfrist som faststäl ls i 
punkt 6. 
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4. Fakturering 
 
Uppdragstagaren ska skicka varje betalningskrav eller kreditnota som avser fullgörandet 
av detta avtal till Europaparlamentets officiella posttjänst, på följande adress:  
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

5. Från och med den dag då betalningskravet registrerats av Europaparlamentets 
räkenskapsförare har Europaparlamentet 30 kalenderdagar på sig att betala utestående 
belopp för fullgörandet av detta avtal och godkänna den slutliga rapporten. Betalningen 
ska anses vara verkställd den valuteringsdag då Europaparlamentets bankkonto debiteras. 

 
6. Europaparlamentet kan när som helst efter det att betalningskravet mottagits besluta att 

avbryta betalningsfristen genom att underrätta uppdragstagaren om att betalningskravet 
inte kan godtas av något av följande skäl: 

 
a)  De belopp som anges i betalningskravet har inte förfallit till betalning på dagen för 

mottagande av betalningskravet. 
 
b)  Uppdragstagaren har inte lämnat alla styrkande handlingar som krävs enligt tillämplig 

lagstiftning eller enligt detta avtal, men Europaparlamentet anser att uppdragstagaren 
kan åtgärda denna brist utan att betalningskravet avvisas i enlighet med punkt  8. 

 
c)  Europaparlamentet anser det nödvändigt att göra kompletterande kontroller för att 

försäkra sig om att de belopp som anges i betalningskravet har förfallit till betalning. 
 
d)  Uppdragstagaren har inte skickat en kopia av den [delrapport/slutliga rapport] som 

avses i denna artikel till den behöriga avdelningen.  
 
Europaparlamentet ska underrätta uppdragstagaren om detta avbrott genom 
rekommenderat brev med mottagningsbevis, eller genom e-post. Avbrottet får verkan från 
och med den dag som anges i underrättelsen. Återstoden av fristen börjar löpa vidare när 
avbrottet hävs, vilket sker 
 
 för led a, på förfallodagen för betalningen i fråga, som bekräftats av Europaparlamentet 

i underrättelsen, 

 för led b, den dag då Europaparlamentets officiella posttjänst enligt punkt 5 mottar de 
berörda styrkande handlingar som anges i underrättelsen, 

 för leden c och d, efter en rimlig tidsperiod som fastställs av Europaparlamentet och 
meddelas uppdragstagaren i underrättelsen. 

 
7. Betalningskravet kan avvisas av Europaparlamentet genom att uppdragstagaren 

underrättas per rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, av något av följande 
skäl: 

 
a)  Den betalning som avses i betalningskravet har inte förfallit. 
b)  Betalningskravet är felaktigt och måste korrigeras med hjälp av en kreditnota.  
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c)  Betalningskravet eller fakturan åtföljs inte av alla nödvändiga uppgifter och styrkande 
handlingar som anges i detta avtal eller i tillämplig lagstiftning, eller betalningskravet 
har upprättats i strid med tillämpliga skattebestämmelser.  

 
8. Vid försenad betalning har uppdragstagaren rätt till dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan ska 

beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpade vid sina senaste 
refinansieringstransaktioner (nedan kallad referensränta), plus åtta procentenheter. Den 
referensränta som gäller den första dagen i den månad då förfallodagen infaller ska 
tillämpas. Denna räntesats offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella 
tidning. Dröjsmålsränta ska betalas från och med den kalenderdag som följer på den dag 
då betalningsfristen löper ut fram till betalningsdagen.  

 
Om dröjsmålsräntan uppgår till ett belopp motsvarande 200 EUR eller mindre ska 
beloppet betalas ut till uppdragstagaren endast om uppdragstagaren begär detta inom två 
månader efter dagen för mottagandet av betalningen. 

 
9. Betalning ska göras i EUR till uppdragstagarens bankkonto, med följande bankuppgifter:  
 

Bankens namn: [fyll i] 
Bankkontorets fullständiga adress: [fyll i] 
Kontoinnehavarens fullständiga namn eller benämning: [fyll i] 
Fullständigt kontonummer, inklusive bankkoder: [fyll i] 
[IBAN-nummer och BIC-kod: [fyll i] 
 

 
ARTIKEL I.5 – PRISJUSTERING 
 
Denna klausul är inte tillämplig på detta avtal. 

 
 
ARTIKEL I.6 – FINANSIELLA GARANTIER 

 
Denna klausul är inte tillämplig på detta avtal. 
 
 
ARTIKEL I.7 – VILLKOR FÖR AVTALETS FULLGÖRANDE 
 
Uppdragstagaren ska uppfylla minimikraven i kravspecifikationerna. Detta inbegriper 
efterlevnad av tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i 
unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i de tillämpliga internationella miljö -, social- och 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 

 
 
ARTIKEL I.8 – GODKÄNNANDEVILLKOR 
 
Denna klausul är inte tillämplig på detta avtal. 
 
 
ARTIKEL I.9 – GARANTI 
 
1. För varje produkt som tjänsterna avser ska uppdragstagaren bevilja en garantitid på två 

år räknat från den dag då tjänsterna utförts. 
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2. Under denna garantiperiod är uppdragstagaren skyldig att åtgärda eventuella brister eller 
funktionsfel inom 30 kalenderdagar efter att ha underrättats om dessa brister eller fel av 
Europaparlamentet. 

 
 
ARTIKEL I.10 – FÖRSENING, UPPENBAR FÖRSUMMELSE, ICKE-FULLGÖRANDE, 
BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE OCH BRISTFÄLLIGT FULLGÖRANDE 

 
1. Vid försening, försummelse i fullgörandet, delvis eller fullständig underlåtelse att fullgöra 

detta avtal, bristande överensstämmelse med avtalskraven eller bristfälligt fullgörande av 
avtalet får Europaparlamentet för att tillförsäkra sig skälig gottgörelse för skadorna dra av 
det aktuella beloppet från den återstående del av priset som ännu inte har betalats till 
uppdragstagaren samt i tillämpliga fall pålägga dröjsmålsränta och ersättning för de 
kostnader som Europaparlamentet haft i samband med skadan. Om det avdragna 
beloppet visar sig otillräckligt som skälig gottgörelse för skadorna får Europaparlamentet 
vidta andra kompletterande åtgärder utöver detta avdrag. Europaparlamentet ska 
fastställa vilken ersättning för skador, dröjsmålsränta och kostnadsersättning som ska 
dras av och/eller krävas efter det att uppdragstagaren informerats om avtalsbrottet per 
rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, dock utan att detta påverkar 
uppdragstagarens möjlighet att inleda rättsliga förfaranden. 

 
2. Europaparlamentet får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, påföra en 

straffavgift på 0,2 % av värdet på utestående ordrar enligt avtalet för varje kalenderdags 
försening, räknat från den dag då uppdragstagaren underrättats om förseningen per 
rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. 

 
3. Om den behöriga avdelningen inom Europaparlamentet av skäl som kan tillskrivas 

uppdragstagaren inte kan godkänna tjänsterna eller enbart delvis kan godkänna dem, ska 
punkterna 1 och 2 också tillämpas på de tjänster som inte har godkänts.  

 
4. Under de omständigheter som anges i punkt 1 och utan att det påverkar eventuella 

administrativa eller ekonomiska sanktioner som Europaparlamentet påför i enlighet med 
artikel II.19 i de allmänna villkoren får Europaparlamentet, efter att ha skickat en 
underrättelse om bristerna till uppdragstagaren per rekommenderad försändelse med 
mottagningsbevis och efter att ha konstaterat att inga eller otillfredsställande åtgärder har 
vidtagits med anledning av denna underrättelse inom 15 kalenderdagar efter 
avsändandet, med omedelbar verkan säga upp avtalet per rekommenderad försändelse 
med mottagningsbevis och utan att detta ger uppdragstagaren rätt till ersättning. 
Europaparlamentet får även kräva att avtalet fullgörs av en ersättare i enlighet med 
bestämmelserna i artikel II.18.5 i de allmänna villkoren. 

 
 
ARTIKEL I.11 – TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, ALLMÄNNA VILLKOR OCH 
OFFENTLIGGÖRANDE AV AVTALET 

 
1. Detta avtal omfattas av EU-rätten, tillsammans med belgisk rätt. 
 
2. Uppdragstagaren avsäger sig sina egna avtalsvillkor och förklarar sig ha kännedom om 

och godkänna de allmänna villkor som utgör en del av detta avtal.  
 
3. Uppdragstagaren godkänner också att viss information i detta avtal, nämligen 

uppdragstagarens namn eller firmanamn samt avtalets föremål och värde, offentliggörs i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad 
budgetförordningen). 
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4. Alla handlingar som uppdragstagaren tillhandahåller i samband med anbudslämnandet 

blir Europaparlamentets egendom och får lämnas ut till allmänheten inom de ramar och 
enligt de villkor som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr  1049/2001 
av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43), utan att det inverkar på de 
åtgärder för offentliggörande som krävs enligt punkterna 2 och 3 i bilaga I till 
budgetförordningen. 

 
 
ARTIKEL I.12 – FORUMKLAUSUL 
 
Alla eventuella tvister mellan Europaparlamentet och uppdragstagaren med anledning av 
fullgörandet av detta avtal om vilka parterna inte kan göra upp i godo ska hänskjutas till 
tribunalen vid Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 256.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
 
 
ARTIKEL I.13 – SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 
 
Denna klausul är inte tillämplig på detta avtal. 
 
ARTIKEL I.14 – UPPDRAGSTAGARENS SOLIDARISKA ANSVAR (OM  
    TILLÄMPLIGT) 
 

1. De parter som i detta avtal kallas ”uppdragstagare” har ett solidariskt ansvar gentemot 
Europaparlamentet under avtalets fullgörande. 
 

2. (Ange namnet på huvudavtalsparten) utses till huvudavtalspart. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 1 ska huvudavtalsparten agera för (ange namnen på de övriga 
avtalsslutande parterna) för fullgörandet av detta avtal. All kommunikation mellan 
Europaparlamentet och uppdragstagaren ska ske via huvudavtalsparten. 
Europaparlamentets utbetalningar ska också göras till huvudavtalspartens bankkonto.  

 
 
ARTIKEL I.15 – NYTTJANDE AV RESULTATEN 
 
Denna klausul är inte tillämplig på detta avtal. 
 

ARTIKEL I.16 – ALLMÄNNA ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
 
All kommunikation om avtalet ska ske skriftligen och hänvisa till avtalets referensnummer. 
Ordinarie postförsändelser ska anses ha mottagits av Europaparlamentet den dag då de  
registreras av den behöriga avdelning som anges nedan. Alla försändelser (med undantag av 
de betalningskrav och kreditnotor som avses i artikel I.4.5) ska skickas till följande adresser: 

Till Europaparlamentet: 
 
(ange namn) 
(ange befattning) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 
1047 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË 
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Till uppdragstagaren: 
 
(ange namn) 
(ange befattning) 
(ange firmanamn) 
(ange fullständig officiell adress) 

 
 
ARTIKEL I.17 – SLUTBESTÄMMELSER OCH BILAGOR 
 
1. Följande handlingar bifogas detta avtal och utgör en del av det: 

 
Bilaga I: Kravspecifikationerna och samtliga tillhörande bilagor 
 
 
Bilaga II:  Uppdragstagarens anbud av den (infoga datum)  
 
Bilaga III:  Prislista 

 
2. Bestämmelserna i de särskilda villkoren, de allmänna villkoren och bilagorna gäller vid 

varje tidpunkt. I fall då det ändå uppstår en motsättning mellan dessa olika handlingar har 
bestämmelserna i de särskilda villkoren företräde framför villkoren i avtalets övriga delar. 
Bestämmelserna i de allmänna villkoren har företräde framför bestämmelserna i bilagorna. 
Bilagorna har företräde framför varandra i den ordning de är numrerade.  
 

3. Med förbehåll för det ovannämnda ska de olika handlingar som tillsammans utgör avtalet 
betraktas som ömsesidigt kompletterande. I händelse av oklara eller motstridiga uppgifter 
inom en av avtalets delar eller mellan olika delar ska Europaparlamentet förklara och 
korrigera dessa genom en skriftlig instruktion. 

 
 
 
II – ALLMÄNNA VILLKOR 
 
 
ARTIKEL II.1 – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTALETS FULLGÖRANDE 
 
1. De tidsfrister för fullgörandet som fastställs i avtalet ska, om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser, löpa från och med den dag då de träder i kraft. Tidsfristerna ska förlängas 
vid force majeure. Parterna ska i sådana fall skriftligen fastställa nya tidsfrister. 

 
2. Uppdragstagaren ska fullgöra avtalet på ett lojalt och fackmannamässigt sätt. 

Uppdragstagaren ska själv ha det fulla ansvaret för att uppfylla alla sina rättsliga 
skyldigheter, särskilt de som följer av arbets-, skatte-, social- och miljörättslig lagstiftning. 

 
3. Uppdragstagaren ansvarar ensam för att i god tid erhålla alla tillstånd, licenser eller 

ackrediteringar som krävs för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar och förordningar 
som gäller på den plats där de uppgifter som anförtrotts uppdragstagaren ska utföras. 
Sådana tillstånd, licenser eller ackrediteringar skulle kunna inkludera, men ska inte 
begränsa sig till, den säkerhetsackreditering och (eller) det säkerhetsgodkännande av 
uppdragstagaren, och varje person som handlar på uppdragstagarens vägnar, som krävs 
för tillträde till Europaparlamentets lokaler, områden och (eller) evenemang i samband 
med fullgörandet av avtalet. Om uppdragstagaren inte kan erhålla alla tillstånd, licenser, 
ackrediteringar eller säkerhetsgodkännanden som krävs för att fullgöra avtalet och (eller) 
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garantera att avtalet fullgörs av personer som innehar alla nödvändiga licenser, tillstånd, 
ackrediteringar och (eller) säkerhetsgodkännanden får Europaparlamentet säga upp 
avtalet med omedelbar verkan.  

  
4. Uppdragstagaren är skyldig att teckna de försäkringar mot risker och skada i samband 

med fullgörandet av avtalet som krävs enligt tillämplig lagstiftning, inklusive 
ansvarsförsäkring. Uppdragstagaren ska teckna de inom branschen sedvanliga 
tilläggsförsäkringarna. Dessutom ska uppdragstagaren teckna yrkesansvarsförsäkring 
som täcker risker med anknytning till bristande överensstämmelse vid fullgörandet av 
avtalet. En kopia av alla relevanta försäkringsavtal ska på begäran skickas till 
Europaparlamentet inom 15 kalenderdagar efter det att en sådan skriftlig begäran 
skickats. 

 
5. Varje hänvisning till uppdragstagarens personal i avtalet ska endast avse de personer 

som medverkar till avtalets fullgörande. 
 
6. Uppdragstagaren ska se till att de personer som handlar för uppdragstagarens räkning 

eller de personer ur uppdragstagarens personal som fullgör avtalet har de yrkesmässiga 
kvalifikationer och den erfarenhet som krävs för att utföra de uppgifter som 
uppdragstagaren har anförtrotts, i enlighet med de kriterier som anges i 
upphandlingsdokumenten, inklusive kravspecifikationerna. 

 
7. I det fall en person ur uppdragstagarens personal som arbetar i Europaparlamentets 

lokaler genom sitt handlande eller på grund av försummelse orsakar en incident eller om 
en person ur uppdragstagarens personal saknar den kompetens och/eller erfarenhet som 
krävs enligt avtalet ska uppdragstagaren omedelbart byta ut den personen. 
Europaparlamentet ska ha rätt att begära att sådan personal byts ut. En sådan begäran 
ska vara motiverad. Ersättningspersonalen måste ha de kvalifikationer och den erfarenhet 
som krävs enligt villkoren i inbjudan att lämna anbud och kunna fullgöra avtalet enligt 
samma avtalsvillkor. Uppdragstagaren är ansvarig för eventuella förseningar i utförandet 
av uppgifterna som beror på byte av personal i enlighet med denna artikel. 

 
8. Uppdragstagaren har det fulla ansvaret för den personal som utför de uppgifter som 

uppdragstagaren anförtrotts. Uppdragstagaren ska vid varje tidpunkt kunna styrka inför 
Europaparlamentet att anställningsförhållandena för uppdragstagarens personal 
överensstämmer med gällande bestämmelser. 

 
9. Uppdragstagaren ska vidta alla relevanta åtgärder (beträffande bland annat försäkringar) 

som krävs för att personalen ska omfattas av skydd mot samtliga risker som den kan 
utsättas för under avtalets fullgörande. 

 
10. Avtalet ska fullgöras på så sätt att uppdragstagaren eller uppdragstagarens personal inte 

har en ställning som är identisk med Europaparlamentets anställda. Särskilt gäller 
följande: 

 

 Den personal som utför de uppgifter som anförtrotts uppdragstagaren får inte erhålla 
direkta instruktioner från Europaparlamentet, och vare sig uppdragstagaren eller 
uppdragstagarens personal får tillhöra Europaparlamentets administrativa 
organisation. 

 

 Europaparlamentet får inte under några omständigheter betraktas som arbetsgivare för 
uppdragstagarens personal. 

 
11. Om en oförutsedd händelse, åtgärd eller underlåtelse direkt eller indirekt, helt eller delvis 

förhindrar att avtalet fullgörs ska uppdragstagaren omedelbart och på eget initiativ notera 
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och rapportera detta till Europaparlamentet. Rapporten ska innehålla en beskrivning av 
problemet, en datumuppgift om när problemet uppstod och en redogörelse för de åtgärder 
som uppdragstagaren vidtagit för att uppfylla alla sina avtalsenliga skyldigheter. 
Uppdragstagaren ska i första hand försöka lösa problemet snarare än att fastställa 
ansvaret för det. 

 
12. Om uppdragstagaren inte fullgör sina avtalsenliga skyldigheter får Europaparlamentet – 

utan att det påverkar rätten att säga upp avtalet – minska eller återkräva utbetalningar i 
proportion till den omfattning i vilken avtalet inte fullgjorts. Dessutom får 
Europaparlamentet besluta om sanktioner eller straffavgifter i enlighet med artikel  I.10 i 
de särskilda villkoren och artikel II.19 i de allmänna villkoren. 

 
13. Uppdragstagaren förpliktar sig att tillhandahålla all information som Europaparlamentet 

begär för avtalets förvaltning. 
 
14. Uppdragstagaren och uppdragstagarens personal får inte företräda Europaparlamentet 

eller agera på ett sätt som kan ge ett sådant intryck. De ska informera tredje part om att 
de inte tillhör Europeiska unionens offentliga förvaltning.  

 
15. Uppdragstagaren åtar sig att vid avtalets utlöpande överlämna all information och alla 

handlingar med anknytning till de uppgifter som uppdragstagaren anförtrotts för avtalets 
fullgörande, och som är i uppdragstagarens besittning, till Europaparlamentet.  

 
 
ARTIKEL II.2 – ANSVAR 
 
1. Europaparlamentet kan inte hållas ansvarigt för skada som åsamkats uppdragstagaren 

eller uppdragstagarens personal under utförandet av de uppgifter som omfattas av avtalet, 
utom i fall av avsiktligt fel eller grov försummelse från Europaparlamentets sida. 
Europaparlamentet godtar inte anspråk på skadestånd eller ersättning för sådana skador. 

 
2. Utom vid force majeure bär uppdragstagaren ansvaret för förluster, direkta eller indirekta 

sak- eller personskador som uppdragstagaren själv eller andra personer som handlar för 
uppdragstagarens räkning eller som tillhör uppdragstagarens personal åsamkar 
Europaparlamentet eller tredje part vid avtalets fullgörande, inbegripet i fall av anlitande 
av underleverantörer i enlighet med artikel II.6. Uppdragstagaren bär även ansvaret för 
kvalitetsbrister och förseningar i samband med avtalets fullgörande. Europaparlamentet 
kan inte hållas ansvarigt för någon handling eller försummelse från uppdragstagarens sida 
vid avtalets fullgörande. 

 
3. Uppdragstagaren ska fullt ut ersätta Europaparlamentet för tredje parts talan, anspråk eller 

förfarande mot Europaparlamentet till följd av en skada som uppdragstagaren orsakat vid 
avtalets fullgörande. 

 
4. Om tredje part väcker talan mot Europaparlamentet med avseende på avtalets fullgörande 

ska uppdragstagaren bistå Europaparlamentet. De kostnader som uppdragstagaren ådrar 
sig kan komma att bäras av Europaparlamentet. 

 
5. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om godkännande och garantier 

är uppdragstagaren skyldig att ersätta Europaparlamentet för förluster samt direkta eller 
indirekta skador som uppkommit på grund av att avtalet inte fullgjorts eller fullgjorts 
bristfälligt eller med försening. 
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ARTIKEL II.3 – FAKTURERING 
 
1. Uppdragstagaren åtar sig att upprätta fakturor i enlighet med avtalsvillkoren. 
 
2. Varje faktura måste innehålla följande uppgifter: inköpsordernumret. Om det inte finns 

något inköpsordernummer måste avtalets referensnummer och/eller datum anges, 
tillsammans med en beskrivning av de utförda tjänsterna, priserna i EUR1, 
uppdragstagarens bankuppgifter, med angivelse av IBAN-nummer och BIC-kod, samt 
momsregistreringsnumret. Fakturan ska märkas med följande text: ”For the official use 
of the European Parliament”. På fakturan kan även den slutliga mottagaren anges. 

 
3. Fakturor ska skickas till följande adress: European Parliament, Official Mail Unit, 

Plateau du Kirchberg, L‑ 2929 Luxembourg. 
 
4. E-fakturering 

 
Om det anges i de särskilda villkoren ska uppdragstagaren lämna in fakturor i 
elektroniskt format om de villkor för elektronisk signatur som anges i direktiv 
2006/112/EG är uppfyllda, det vill säga användning av en avancerad elektronisk signatur 
eller elektroniskt datautbyte.  
 
Fakturor i pdf-format eller via e-post godtas inte. 

 
5. Om Europeiska unionens allmänna budget inte har antagits vid budgetårets början ska 

uppdragstagaren, utan att det påverkar uppdragstagarens rätt till eventuell 
dröjsmålsränta, godta eventuella ekonomiska begränsningar som följer av systemet med 
provisoriska tolftedelar i enlighet med artikel 16 i budgetförordningen.  

 
 
ARTIKEL II.4 – SKATTEREGLER 
 
1. Uppdragstagaren ska ensam ha det fulla ansvaret för att följa tillämplig skattelagstiftning. 

Underlåtenhet att följa den lagstiftningen medför att inlämnade betalningskrav blir 
otillåtliga. 

 
2. Uppdragstagaren är medveten om att Europaparlamentet i egenskap av EU-institution är 

befriat från alla avgifter och indirekta skatter, särskilt moms, enligt bestämmelserna i 
artikel 3 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier (EUT C 326, 
26.10.2012, s. 266). Medlemsstaternas regeringar beviljar Europaparlamentet en sådan 
befrielse antingen genom återbetalning i efterhand, mot uppvisande av styrkande 
handlingar, eller genom direkt befrielse. 

 
3. Om uppdragstagaren enligt tillämplig skattelagstiftning ska påföra moms på betalningar 

inom ramen för detta avtal ska Europaparlamentet, utöver det pris som avses i artikel  I.4 
i de särskilda villkoren, också betala uppdragstagaren det momsbelopp som påförts och 
sedan begära återbetalning från de behöriga nationella myndigheterna. I detta syfte ska 
uppdragstagaren till Europaparlamentet översända en faktura som utställts i enlighet med 
tillämplig momslagstiftning och även ange sin skattemässiga hemvist vad gäller moms. 
På fakturan ska det tydligt anges att tjänsterna är avsedda för Europaparlamentet, och det 

                                              
1 En annan valuta kan anges om det i inbjudan att lämna anbud föreskrivs att anbud får lämnas i en annan valuta 

än EUR. 



 

 11/26  

ska anges separat vilka belopp som utgör betalning för tjänsterna, exklusive  moms, och 
vilken moms som påförts. 

 
4. För uppdragstagare som har sin hemvist i Belgien ska bestämmelserna i detta avtal utgöra 

en ansökan nr 450 om momsbefrielse, under förutsättning att uppdragstagaren inbegriper 
följande upplysning på sin faktura/sina fakturor: ”Facture exonérée de la TVA, article 42, 
paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978)” eller motsvarande på nederländska 
eller tyska. 
 
 

ARTIKEL II.5 – ÅTERKRAV 
 
1. Om de totala utbetalningarna överstiger det faktiska belopp som uppdragstagaren har rätt 

till enligt avtalet eller om avtalsvillkoren ger rätt till återkrav ska uppdragstagaren, så snart 
uppdragstagaren mottagit debetnotan, betala tillbaka beloppet i EUR på det sätt och inom 
den tidsfrist som har fastställts av Europaparlamentet. 

 
2. Om betalningen inte verkställs senast på utsatt förfallodag enligt debetnotan ska 

dröjsmålsränta utgå på det utestående beloppet enligt den räntesats som anges i 
artikel I.4 i de särskilda villkoren. Dröjsmålsränta ska erläggas från den kalenderdag som 
följer på förfallodagen fram till den kalenderdag då hela fordran är återbetald.  

 
3. Europaparlamentet kan, efter att ha informerat uppdragstagaren, genom avräkning kräva 

in fordringar som är säkra, uppgår till ett fast belopp och är förfallna till betalning, i fal l där 
uppdragstagaren också har en fordran på Europeiska unionen, förutsatt att den är säker, 
uppgår till ett fast belopp och är förfallen till betalning. Europaparlamentet får också göra 
anspråk på den finansiella garantin, om sådan finns. 

 
 

ARTIKEL II.6 – ANLITANDE AV UNDERLEVERANTÖRER 
 
1. Uppdragstagaren får inte utan Europaparlamentets skriftliga godkännande teckna 

underleverantörsavtal eller låta tredje part utföra de uppgifter som uppdragstagaren 
anförtrotts. Om Europaparlamentet godkänner ett anbud som lämnats före 
undertecknandet av avtalet och som innehåller en hänvisning till en eller flera 
underleverantörer som kommer att anlitas innebär det ett underförstått godkännande av 
dessa underleverantörer från Europaparlamentets sida.  

 
2. Även om Europaparlamentet godkänt att uppdragstagaren anlitar underleverantörer är 

uppdragstagaren ensamt och fullständigt ansvarig gentemot både Europaparlamentet 
och tredje part för att avtalet fullgörs korrekt. 

 
3. Eventuella underleverantörsavtal ska upprättas skriftligen. Uppdragstagaren ska se till 

att varje avtal som sluts med underleverantörer ger Europaparlamentet samma 
rättigheter och garantier gentemot underleverantörerna som gentemot uppdragstagaren. 

 
4. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att kräva att uppdragstagaren tillhandahåller 

information om underleverantörens uppfyllande av uteslutningskriterierna samt om 
underleverantörens rättsliga och regleringsmässiga, finansiella, ekonomiska, tekniska 
och yrkesmässiga kapacitet, inklusive om uppfyllandet av minimikraven i 
kravspecifikationerna. Detta innefattar fullgörandet av miljö-, social- och arbetsrättsliga 
skyldigheter enligt unionsrätten, nationell rätt och kollektivavtal eller av de internationella 
miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X till 
direktiv 2014/24/EU. 
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5. Den upphandlande myndigheten får kräva att uppdragstagaren byter ut en 
underleverantör som befinner sig i någon av de situationer som avses i 
artikel II.17.1 d och e. 

 
6.  Om det godkännande som avses i punkt 1 inte erhållits, eller om villkoren i ett sådant 

godkännande inte följs, kan uppdragstagarens anlitande av underleverantör inte 
åberopas, och blir inte bindande, gentemot Europaparlamentet.  

 
 
ARTIKEL II.7 – ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
 
1. Uppdragstagaren får inte utan Europaparlamentets skriftliga förhandsgodkännande 

överlåta hela eller delar av de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet.  
 

2. Uppdragstagaren ska säkerställa att varje avtal som ingås med förvärvare ger 
Europaparlamentet samma rättigheter och garantier gentemot förvärvarna som 
gentemot uppdragstagaren. 

 
3. Om det godkännande som avses i punkt 1 inte erhållits, eller om villkoren i ett sådant 

godkännande inte följs, kan uppdragstagarens överlåtelse av avtalet inte åberopas, och 
blir inte bindande, gentemot Europaparlamentet. 

 
 
ARTIKEL II.8 – INTRESSEKONFLIKTER OCH YRKESMÄSSIGA INTRESSEKONFLIKTER 
 
1. Uppdragstagaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra situationer som 

skulle kunna äventyra ett opartiskt och objektivt fullgörande av avtalet. Intressekonflikter 
kan i synnerhet uppstå på grund av ekonomiska intressen, politisk eller nationell 
anknytning, släktband eller känslomässig anknytning eller varje annan relevant anknytning 
eller gemensamt intresse. En intressekonflikt kan i synnerhet förekomma om den situation 
som beskrivs i artikel 141.1 c i budgetförordningen föreligger. En yrkesmässig 
intressekonflikt föreligger i varje situation där uppdragstagarens tidigare eller pågående 
yrkesverksamheter påverkar uppdragstagarens förmåga att fullgöra avtalet enligt en 
tillämplig kvalitetsstandard (punkt 20.6 i bilaga I till budgetförordningen). Varje misstanke 
om intressekonflikt eller yrkesmässig intressekonflikt som uppstår i samband med avtalets 
fullgörande ska omedelbart skriftligen meddelas Europaparlamentet. I händelse av en 
intressekonflikt ska uppdragstagaren omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
komma till rätta med situationen. 

 
2. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att kontrollera att dessa åtgärder ä r 

ändamålsenliga och vid behov begära att ytterligare åtgärder vidtas inom en av 
Europaparlamentet fastställd tidsfrist. 

 
3. Uppdragstagaren ska se till att den egna personalen, styrelsen och ledningen inte försätts 

i en situation som kan innebära en intressekonflikt. Uppdragstagaren ska omedelbart och 
utan krav på ersättning från Europaparlamentet byta ut all personal som befinner sig i en 
sådan situation. 

 
4. Uppdragstagaren förklarar härmed att uppdragstagaren 
 

 inte lämnat och inte kommer att lämna något erbjudande som kan leda till en förmån 
hänförlig till avtalet, 

 
 inte beviljat eller kommer att bevilja, inte begärt eller kommer att begära, inte försökt 

erhålla eller kommer att försöka erhålla, inte accepterat eller kommer att acceptera 
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någon förmån, ekonomisk eller in natura, till eller från någon som helst part, om en 
sådan förmån utgör olaglig verksamhet eller inbegriper korruption, direkt eller indirekt, 
genom att den utgör ett incitament eller en belöning som hör samman med fullgörande 
av avtalet. 

 
5. Uppdragstagaren ska skriftligen underrätta sin personal, styrelse och ledning samt tredje 

parter som medverkar till avtalets fullgörande om alla skyldigheter enligt denna artikel. 
En kopia av de instruktioner som lämnats och de åtgärder som vidtagits i detta avseende 
ska på begäran skickas till Europaparlamentet. 

 
 
ARTIKEL II.9 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER  
 
1. Definitioner 
 
Upphovsman: varje fysisk person som bidrar till att framställa resultatet. 
 
Befintligt material: material, handlingar, teknik eller know-how som redan fanns innan 
uppdragstagaren använde det för att framställa ett resultat i samband med fullgörandet av 
detta avtal.  
 
Befintlig rättighet: industriell äganderätt och immateriella rättigheter till befintligt material, 
såsom äganderätt, licens och/eller nyttjanderätt som innehas av uppdragstagaren, 
upphovsmannen, den upphandlande myndigheten eller tredje part.  
Resultat: alla avsedda utfall av fullgörandet av avtalet, oavsett form eller karaktär, som 
levereras och slutligt eller delvis godkänns av den upphandlande myndigheten. Ett resultat kan 
preciseras närmare i avtalet som en produkt. Ett resultat kan, förutom material som framställs 
av uppdragstagaren eller på uppdragstagarens begäran, även inbegripa befintligt material.  
 
2. Äganderätt till resultaten och ensamrätt 
 
Unionen förvärvar oåterkallelig äganderätt i hela världen till resultaten och alla immateriella 
rättigheter som omfattas av avtalet. Dessa immateriella rättigheter omfattar alla rättigheter, 
däribland upphovsrätt och övrig intellektuell och industriell äganderätt, till alla resultat, alla 
tekniska lösningar och all information som skapas eller tas fram av uppdragstagaren eller 
uppdragstagarens underleverantörer i samband med avtalets fullgörande. Den upphandlande 
myndigheten har rätt att använda och nyttja de förvärvade rättigheterna på det sätt som anges 
i detta avtal. Unionen förvärvar alla rättigheter så snart den upphandlande myndigheten 
godkänt de resultat som uppdragstagaren levererat. Leverans och godkännande innebär att 
rättigheterna överlåts från uppdragstagaren till unionen. 
 
Betalningen av priset omfattar även eventuell ersättning till uppdragstagaren för unionens 
förvärv av äganderätten, inbegripet för alla former av användning och nyttjande av resultaten. 
 
3. Licens för befintligt material 
 
Unionen förvärvar inte äganderätten till befintliga rättigheter inom ramen för detta avtal. 
 
Uppdragstagaren ska bevilja unionen en royaltyfri, icke-exklusiv och oåterkallelig licens för de 
befintliga rättigheterna, så att unionen får använda det befintliga materialet, med tillhörande 
rättigheter, för alla användningar som anges i detta avtal. Unionens licens för alla befintliga 
rättigheter träder i kraft så snart resultaten levereras och godkänns av den upphandlande 
myndigheten.  
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Den licens för befintliga rättigheter som beviljas unionen i enlighet med avtalet ska gälla i hela 
världen och under de immateriella rättigheternas hela giltighetstid. 
 
Betalningen av det pris som anges i avtalet omfattar även eventuell ersättning till 
uppdragstagaren i samband med beviljandet av licens för och/eller överlåtelse av befintliga 
rättigheter av eller till unionen, inbegripet för alla former av användning och nyttjade av 
resultaten i enlighet med de särskilda villkoren, i förekommande fall. 
 
Om uppdragstagaren för att fullgöra avtalet måste använda befintligt material som tillhör den 
upphandlande myndigheten, får den upphandlande myndigheten begära att uppdragstagaren 
ingår ett lämpligt licensavtal. Sådan användning från uppdragstagarens sida medför inte någon 
överlåtelse av rättigheter till uppdragstagaren och ska begränsas till behoven inom ramen för 
avtalet. 
 
4. Ensamrätt  
 
Unionen förvärvar ensamrätt till följande:  
 
a) Mångfaldigande: rätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent 

mångfaldigande av resultaten, oavsett metod (mekaniskt, digitalt eller på annat sätt) eller 
form, helt eller delvis.  

b) Överföring till allmänheten: ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje utställning, förevisning 
eller överföring till allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet 
tillgängliggörande för allmänheten av resultaten på ett sådant sätt att enskilda personer 
kan tillgå dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Detta omfattar även 
överföring eller utsändning via kabel eller satellit. 

c) Spridning: ensamrätt att tillåta eller förbjuda alla typer av spridning av resultaten eller 
kopior av resultaten till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt. 

d) Uthyrning: ensamrätt att tillåta eller förbjuda uthyrning eller utlåning av resultaten eller 
kopior av resultaten. 

e) Anpassning: ensamrätt att tillåta eller förbjuda alla ändringar av resultaten.  
f) Översättning: ensamrätt att tillåta eller förbjuda all översättning, anpassning och 

modifiering och allt skapande av härledda verk baserat på resultaten, liksom alla övriga 
ändringar av resultaten, med vederbörlig hänsyn till upphovsmännens eventuella ideella 
rättigheter. 

g) I fråga om resultat som utgör eller inbegriper en databas: ensamrätt att tillåta eller förbjuda 
extraktion av hela eller väsentliga delar av databasens innehåll till ett annat medium, 
oavsett metod och form, samt ensamrätt att tillåta eller förbjuda återanvändning av hela 
eller väsentliga delar av databasens innehåll genom spridning av kopior, uthyrning eller 
överföring online eller annan form av överföring. 

h) I fråga om resultat som utgör eller inbegriper patenterbart material: rätt att ansöka om 
patentregistrering och vidareutnyttja patentet till fullo. 

i) I fråga om resultat som utgör eller inbegriper logotyper eller material som kan 
varumärkesregistreras: rätt att ansöka om registrering av logotyp eller varumärke och 
vidareutnyttja och använda detta. 

j) I fråga om resultat som utgör eller inbegriper know-how: rätt att använda denna know-how 
på det sätt som krävs för att utnyttja resultaten till fullo i enlighet med detta avtal samt rätt 
att ställa den till förfogande för uppdragstagare eller underleverantörer som agerar för den 
upphandlande myndighetens räkning, på villkor att dessa i nödvändiga fall undertecknat 
lämpliga sekretessavtal. 

k) I fråga om resultat som utgör handlingar: 
i)  rätt att godkänna vidareutnyttjande av handlingarna; med vidareutnyttjande avses 

fysiska eller juridiska personers användning av handlingarna för kommersiella eller 
icke-kommersiella ändamål andra än dem för vilka handlingarna ursprungligen 
framställdes, 
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ii) rätt att spara och arkivera resultaten i enlighet med de regler om dokumenthantering 
som är tillämpliga på den upphandlande myndigheten, inbegripet rätt att digitalisera 
eller konvertera formatet i lagringssyfte eller för nya användningsändamål.  

l) I fråga om resultat som utgör eller inbegriper programvara, inklusive källkod, objektkod 
och, i förekommande fall, dokumentation, förberedande material och manualer, gäller 
följande rättigheter utöver de övriga rättigheterna enligt denna artikel: 
i) slutanvändarrättigheter för alla användningar i enlighet med detta avtal och parternas 

avsikter, för både unionen och underleverantörer som agerar för unionens räkning,  
ii) rätt att dela upp eller demontera programvaran. 

m) Rätt att bevilja tredje part licens eller underlicens till tidigare licensierade befintliga 
rättigheter för varje ensamrätt eller nyttjanderätt som anges i detta avtal.  

n) I den mån uppdragstagaren kan åberopa ideella rättigheter ska den upphandlande 
myndigheten ha rätt att, om inte annat anges i detta avtal, offentliggöra resultaten med 
eller utan omnämnande av upphovsmannens/upphovsmännens namn och att bestämma 
när och om resultaten ska yppas och offentliggöras. 

 
Uppdragstagaren intygar att unionen har ensamrätt och nyttjanderätt till alla delar av 
resultaten, oavsett om de skapats av uppdragstagaren eller består av befintligt material. 
 
När befintligt material inlemmas i resultaten på uppdragstagarens eget initiativ får den 
upphandlande myndigheten godta rimliga begränsningar av förteckningen ovan, förutsatt att 
materialet i fråga är lätt att identifiera och skilja ut från resten samt inte utgör väsentliga inslag 
i resultaten och att det finns tillfredsställande utbyteslösningar att tillgå vid behov, utan 
merkostnader för den upphandlande myndigheten. Uppdragstagaren ska i sådana fall tydligt 
informera den upphandlande myndigheten innan ett sådant val görs, och den upphandlande 
myndigheten har rätt att vägra att godta detta. 
 
5. Uppgift om befintliga rättigheter  
 
När resultaten levereras ska uppdragstagaren, för varje användning som den upphandlande 
myndigheten kan överväga inom de gränser som fastställs i detta avtal, garante ra att 
resultaten och det befintliga material som ingår i resultaten är fria från anspråk från 
upphovsmän eller tredje part och att alla nödvändiga befintliga rättigheter har förvärvats eller 
licensierats.  
 
Uppdragstagaren ska i detta syfte upprätta en förteckning över alla befintliga rättigheter till 
resultaten av detta avtal eller delar därav, med angivande av rättighetshavarna. Om det inte 
föreligger några befintliga rättigheter till resultaten ska uppdragstagaren avge en förklaring om 
detta. Uppdragstagaren ska förse den upphandlande myndigheten med förteckningen eller 
förklaringen senast när fakturan för slutbetalning översänds.  
 
6. Bestyrkande avseende befintliga rättigheter  
 
Uppdragstagaren måste på begäran av den upphandlande myndigheten styrka sin äganderätt 
eller nyttjanderätt till alla förtecknade befintliga rättigheter, med undantag för rättigheter som 
ägs eller licensierats av unionen. Den upphandlande myndigheten kan begära ett sådant 
bestyrkande även efter det att avtalet löpt ut. 
 
Ett sådant bestyrkande kan avse till exempel rätten till delar av andra handlingar, bilder, grafik, 
ljud, musik, tabeller, data, programvara, tekniska uppfinningar, know-how, verktyg för it-
utveckling, rutiner, subrutiner eller andra program (underliggande teknik),  koncept, 
formgivningar, installationer eller konstverk, data-, käll- eller bakgrundsmaterial samt varje 
annan del som hämtats från externa källor. 
 
Bestyrkandet ska i tillämpliga fall omfatta följande:  
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a) Programvarans benämning och versionsnummer.  
b) Fullständigt namn på verket och dess författare, kompositör, musiker, utvecklare, 

upphovsman, översättare, datainmatare, grafiska formgivare, förläggare, redaktör, 
fotograf, producent.  

c) En kopia av användarlicensen eller det avtal som ger uppdragstagaren vederbö rliga 
rättigheter, eller en hänvisning till denna licens.  

d) En kopia av det avtal eller utdrag ur det anställningsavtal som ger uppdragstagaren 
vederbörliga rättigheter, i fall då delar av resultaten skapats av uppdragstagarens 
personal.  

e) Lydelsen av eventuella friskrivningsklausuler. 
 

Bestyrkandet innebär inte att uppdragstagaren fritas från sina skyldigheter om det framkommer 
att uppdragstagaren inte innehar de nödvändiga rättigheterna, oavsett när eller av vem detta 
förhållande röjs.  
 
Uppdragstagaren bekräftar även sitt innehav av vederbörliga rättigheter eller befogenheter att 
verkställa överlåtelsen och att uppdragstagaren har erlagt alla avgifter avseende de slutliga 
resultaten, däribland avgifter till upphovsrättsorganisationer, eller har kontro llerat att alla 
sådana avgifter har erlagts. 
 
7. Citat ur befintliga verk 
 
Uppdragstagaren ska i resultatet tydligt markera samtliga citat ur befintliga verk. Den kompletta 
hänvisningen ska, i tillämpliga fall, omfatta följande: upphovsmannens namn, verkets titel, 
publiceringsdag och publiceringsort, tillkomstdatum, internetadress, nummer, volym och 
övriga uppgifter som behövs för att enkelt kunna identifiera verket.  
 
8. Upphovsmännens ideella rättigheter 
 
Genom att leverera resultaten garanterar uppdragstagaren att upphovsmännen inte med 
hänvisning till sina ideella rättigheter enligt upphovsrätten kommer att invända mot att  
 

a) deras namn anges eller utelämnas när resultaten offentliggörs för allmänheten,  
b) resultaten sprids eller inte sprids sedan de levererats i sin slutliga version till den 

upphandlande myndigheten,  
c) resultaten anpassas, förutsatt att detta inte skadar upphovsmannens goda namn eller 

rykte.  
 

Om det kan föreligga ideella rättigheter till delar av de upphovsrättsskyddade resultaten ska 
uppdragstagaren inhämta upphovsmännens medgivande till att bevilja eller avstå de berörda 
ideella rättigheterna i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser. Uppdragstagaren ska 
på begäran kunna uppvisa styrkande handlingar om detta.  
 
9. Rättigheter till bilder och ljudupptagningar  
 
Om fysiska personer avbildas i ett resultat eller deras röst eller något annat personligt 
kännetecken registreras på ett igenkännligt sätt ska uppdragstagaren inhämta en förklaring 
från dessa personer (eller, när det gäller underåriga, av deras vårdnadshavare), där de ger sitt 
tillstånd till att avbildningen av dem eller upptagningen av deras röster eller personliga 
kännetecken används på avsett sätt samt på begäran överlämna en kopia av tillståndet till den 
upphandlande myndigheten. Uppdragstagaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att inhämta 
sådant samtycke i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser.  
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10. Meddelande om upphovsrätt till befintliga rättigheter 
 
Om uppdragstagaren innehar befintliga rättigheter till delar av resultaten ska detta anges när 
resultatet används på det sätt som avses i artikel I.15.1, tillsammans med följande 
friskrivningsklausul: ”© — år — Europeiska unionen. Alla rättigheter förbehållna. Delar har 
licensierats till EU på vissa villkor.” eller en liknande friskrivningsklausul som den 
upphandlande myndigheten bedömer lämplig eller som parterna enats om från fall till fall. Detta 
krävs inte när det särskilt av praktiska skäl är omöjligt att infoga en sådan hänvisning.  
 
11. Unionsfinansierings synlighet och friskrivningsklausul 
 
När resultaten används ska uppdragstagaren uppge att de tagits fram inom ramen för ett avtal 
med unionen och att de åsikter som uttrycks uteslutande är uppdragstagarens och inte utgör 
den upphandlande myndighetens officiella ståndpunkt. Den upphandlande myndigheten får 
skriftligen avstå från detta krav eller ange friskrivningsklausulens lydelse.  
 
 
ARTIKEL II.10 – SEKRETESS OCH DISKRETION 
 
1. Förutom i de fall det föreligger ett skriftligt förhandsgodkännande från Europaparlamentet 

får uppdragstagaren inte till obehöriga röja fakta, upplysningar, kunskaper, handlingar 
eller andra förhållanden som Europaparlamentet kan ha låtit uppdragstagaren ta del av 
såsom konfidentiella. Uppdragstagaren omfattas av detta åtagande även efter det att 
uppgifterna utförts. Denna skyldighet kvarstår till dess att all denna information meddelats 
på lagstadgat sätt.  

 
2. Uppdragstagaren ska ålägga sina eventuella ombud, anställda, medarbetare, 

underleverantörer och förvärvare sekretessplikt.  
 
3. Uppdragstagaren åtar sig, både för sin egen och för sin personals räkning, att – förutom 

för avtalets fullgörande – inte använda eller för tredje part röja fakta, upplysningar, 
kunskaper, handlingar eller andra förhållanden som uppdragstagaren tagit del av eller som 
kommer till uppdragstagarens kännedom i samband med avtalets fullgörande och inte 
heller några resultat av det arbete som uppdragstagaren utför, utan Europaparlamentets 
skriftliga förhandsgodkännande. Denna skyldighet gäller även efter det att detta avtal har 
fullgjorts. 

 
4. Denna artikel påverkar inte eventuella skyldigheter för uppdragstagaren som följer av 

tillämpliga bestämmelser eller som påbjuds av domstolar eller behöriga myndigheter.  
 
ARTIKEL II.11 – SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 
 
1. All behandling av personuppgifter som Europaparlamentet gör omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs 
av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter  
(EUT L 295, 21.11.2018, s. 39). 

 
Även behandling av personuppgifter som uppdragstagaren gör på Europaparlamentets 
vägnar omfattas av förordning (EU) 2018/1725, och uppdragstagaren ska fullgöra alla 
sina skyldigheter enligt den förordningen. Uppdragstagaren och eventuella 
underleverantörer till uppdragstagaren som behandlar personuppgifter på 
Europaparlamentets vägnar är ”personuppgiftsbiträden” enligt definitionen i artikel  3.12 i 
den förordningen. 
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All övrig behandling av personuppgifter som uppdragstagaren gör inom ramen för detta 
avtal omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och  om det fria 
flödet av sådana uppgifter (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). Utan att det påverkar de övriga 
fall som avses i den förordningen är behandling av personuppgifter inom ramen för detta 
avtal tillåten endast om den är nödvändig för avtalets fullgörande.  

 
2. Nedanstående punkter är tillämpliga på behandling av personuppgifter som 

uppdragstagaren gör på Europaparlamentets vägnar i den mån detta avtal stadgar om 
sådan behandling. 

 
3. De servrar och annan utrustning för uppgiftsbehandling som används för fu llgörandet av 

detta avtal ska vara belägna i, och kunna tillgås enbart från, territoriet i det geografiska 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 2018/1725 eller inom territoriet för ett tredjeland 
som, enligt ett beslut som kommissionen fattat i enlighet med artikel 45 i 
förordning (EU) 2016/679, inom hela sitt territorium, i en del av det eller i en eller flera 
specificerade sektorer i det säkerställer en adekvat skyddsnivå. I avsaknad av ett sådant 
beslut ska det vara möjligt att placera servrar eller annan utrustning för 
uppgiftsbehandling inom ett tredjelands territorium enbart på de villkor som anges i 
artiklarna 48 och 50 i förordning (EU) 2018/1725.  

 
4. Uppdragstagaren får endast behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner 

från den personuppgiftsansvarige som anges i artikel I.13.1, inbegripet när det gäller 
överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, 
såvida inte denna behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats 
nationella rätt som personuppgiftsbiträdet omfattas av. I så fall ska 
personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet 
innan uppgifterna behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning 
till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt. 

 
Uppdragstagaren ska anmäla relevanta personuppgiftsincidenter till den 
personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och senast inom 48 timmar efter att ha 
blivit medveten om incidenten. Uppdragstagaren ska i dessa fall in formera den 
personuppgiftsansvarige om åtminstone följande: 
 
a) personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det 
ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga 
antalet personuppgiftsposter som berörs, 
 
b) de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, 
 
c) de åtgärder som har vidtagits eller föreslagits för att åtgärda 
personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess 
potentiella negativa effekter. 

 
Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den personuppgiftsansvarige om 
personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion strider mot denna förordning eller mot 
andra av unionens eller medlemsstaternas uppgiftsskyddsbestämmelser. 

 
5. Uppdragstagaren ska säkerställa att alla avtal som uppdragstagaren ingår med 

underleverantörer avseende behandling av personuppgifter på Europaparlamentets 
vägnar stadgar om samma skyldigheter i fråga om uppgiftsskydd som de som fastställs 
i detta avtal. Uppdragstagaren ska förse Europaparlamentet med en kopia av dessa 
avtal. 
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6. Uppdragstagaren ska  
 
a) säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att 

iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt samt ge dem 
åtkomst till personuppgifterna endast i den uträckning det är absolut nödvändigt för 
fullgörandet, administrationen och övervakningen av detta avtal,  

 
b) med tanke på behandlingens art, hjälpa den personuppgiftsansvarige genom lämpliga 

tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att den 
personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande 
av den registrerades rättigheter, 

 
c) bistå den personuppgiftsansvarige med att säkerställa fullgörandet av skyldigheterna 

enligt unionsrätten, särskilt artiklarna 14–25 och 33–41 i förordning (EU) 2018/1725, med 
beaktande av typen av behandling och den information som uppdragstagaren har att 
tillgå,  

 
d) beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, radera eller återlämna alla 

personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till den 
personuppgiftsansvarige efter det att tillhandahållandet av behandlingstjänster har 
avslutats och radera befintliga kopior, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs 
enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt,  

 
e) ge den personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de 

skyldigheter som fastställs i denna artikel iakttas, i synnerhet avseende de åtgärder som 
uppdragstagaren har vidtagit, samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet 
inspektioner, som genomförs av Europeiska datatillsynsmannen eller av en annan 
revisor som bemyndigats av den personuppgiftsansvarige. 

 
7. Uppdragstagaren ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, beroende 
på vad som är lämpligt, 

 
a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter,  
 
b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och 
motståndskraft hos behandlingssystemen och behandlingstjänsterna,  
 
c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en 

fysisk eller teknisk incident,  
 
d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de 

tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet,  
 
e) åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 

ändring eller obehörigt utlämnande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som 
överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

 
8. Uppdragstagaren ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person som utför 

arbete under uppdragstagarens överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, 
behandlar dessa endast på instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte 
unionsrätten ålägger honom eller henne att göra det.  
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9. Uppdragstagaren ska utan dröjsmål underrätta den personuppgiftsansvarige om varje 
rättsligt bindande begäran om utlämnande av de personuppgifter som behandlats för den 
personuppgiftsansvariges räkning från en nationell offentlig myndighet, inbegr ipet en 
myndighet från ett tredjeland.  

 
10. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att kontrollera uppdragstagarens fullgörande av 

de skyldigheter och vidtagande av de åtgärder som anges i denna artikel. 
 
ARTIKEL II.12 – FÖRBUD MOT UTNYTTJANDE AV BILDER PÅ EUROPAPARLAMENTET 
 
1. Uppdragstagaren får inte använda fotografier av exteriören eller interiören av 

Europaparlamentets byggnader i reklamsyfte eller några andra kommersiella syften utan 
ett skriftligt förhandsgodkännande från Europaparlamentet. 

 
2. Europaparlamentets godkännande enligt punkt 1 kan lämnas på vissa villkor och för en 

fastställd och begränsad period. 
 
 
ARTIKEL II.13 – ANVÄNDNING, SPRIDNING OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTER 
 
1. Uppdragstagaren ska tillåta att Europaparlamentet oberoende av syfte, metod eller 

medium, behandlar, använder, sprider och offentliggör uppgifter som finns i eller hör 
samman med avtalet, särskilt uppdragstagarens identitet, avtalsföremålet, avtalets löptid, 
utbetalda belopp och rapporter. Beträffande personuppgifter ska de relevanta 
bestämmelserna i de särskilda villkoren tillämpas. 

 
2. Om uppdragstagaren vill sprida eller offentliggöra uppgifter som hör samman med avtalet 

ska uppdragstagaren inhämta ett skriftligt förhandsgodkännande från Europaparlamentet. 
Europaparlamentet kan vid utfärdandet av detta godkännande kräva att uppdragstagaren 
anger de belopp som betalats av Europeiska unionen eller ställa upp andra villkor för 
godkännandet. Det ska under alla omständigheter framgå av de uppgifter som publiceras 
eller sprids att de uttryckta åsikterna endast är uppdragstagarens och inte utgör 
Europaparlamentets officiella ståndpunkt.  

 
3. Uppdragstagaren är förbjuden att använda uppgifter som erhållits i samband med avtalet 

i annat syfte än att fullgöra det, om inte Europaparlamentet har lämnat ett uttryckligt 
skriftligt förhandsgodkännande. 
 

4. All information och alla handlingar som förmedlas till uppdragstagaren eller 
underleverantörer i samband med fullgörandet av detta avtal samt alla eventuella resultat 
av detta fullgörande ska anses omfattas av protokoll nr 7 om Europeiska unionens 
immunitet och privilegier vad gäller arkivens okränkbarhet. Detta är även tillämpligt på alla 
uppgifter som behandlas för den personuppgiftsansvariges räkning samt på de servrar 
och annan utrustning för uppgiftsbehandling som avses i artikel II.11.3. 
 
Om nationella myndigheter eller en annan tredje part begär åtkomst till sådan information 
eller sådana handlingar, resultat, uppgifter, servrar eller utrustning ska uppdragstagaren 
eller underleverantörerna vägra att ge denna åtkomst, hänvisa den begärande parten till 
Europaparlamentet och underrätta Europaparlamentet om begäran. 
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ARTIKEL II.14 – UTNYTTJANDE AV UTRUSTNING OCH TJÄNSTER SOM TILLHÖR 
EUROPAPARLAMENTET 
 
1. Utnyttjandet av telefon- och datautrustning, kontorsmaterial och/eller andra tjänster som 

tillhandahålls uppdragstagaren och uppdragstagarens personal i enlighet med 
kravspecifikationerna får endast ske för strikt yrkesmässiga ändamål.  

 
2. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att, i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna 

på i synnerhet områdena integritetsskydd och skydd av affärshemligheter, när som helst 
kontrollera hur uppdragstagaren eller uppdragstagarens personal utnyttjar denna 
utrustning och/eller dessa tjänster. Uppdragstagaren förbinder sig att skriftligen underrätta 
sin personal om att Europaparlamentet har denna rätt. 

 
3. Vid utnyttjande för icke-yrkesmässiga ändamål eller annat felaktigt utnyttjande ska en 

varning skickas till uppdragstagaren. Om problemet kvarstår ska rätten att utnyttja 
utrustningen och/eller ha tillgång till tjänsterna dras in. Om Europaparlamentet anse r att 
problemet är allvarligt kan det utan förvarning dra in rätten att utnyttja utrustningen 
och/eller ha tillgång till tjänsterna.  

 
4. Uppdragstagarens ansvar vid skador orsakade av sådant utnyttjande som avses i 

föregående punkt regleras genom artiklarna I.10 och II.2. Europaparlamentet får bland 
annat tillämpa åtgärderna i artikel I.10.1 för att tillförsäkra sig skälig gottgörelse för 
skadorna. 

 
 
ARTIKEL II.15 – UPPDRAGSTAGARENS INNEHAV AV MATERIEL, KOMPONENTER, 
MASKINER, RITNINGAR, PROVER, VAROR, MODELLER, MALLAR, 
PROVNINGSUTRUSTNING OCH PROGRAMVARA SOM TILLHÖR 
EUROPAPARLAMENTET 
 
1. Uppdragstagaren är ansvarig för förlust av eller skada på materiel, komponenter, 

maskiner, ritningar, prover, varor, modeller, mallar, provningsutrustning och programvara 
som tillhör Europaparlamentet och som uppdragstagaren förfogar över för att fullgöra 
avtalet, oavsett om uppdragstagaren har fått dem av Europaparlamentet för detta ändamål 
eller har köpt dem för Europaparlamentets räkning.  

 
2. Europaparlamentet väljer efter samråd med uppdragstagaren huruvida gottgörelse för den 

förlust eller skada som avses i punkt 1 ska ske in natura (utbyte eller reparation) eller 
genom ekonomisk ersättning motsvarande kostnaden för utbytet den dag då förlusten eller 
skadan uppstod, med eventuellt tillägg för avgifter eller indirekta skatter som kan komma 
att påföras av de nationella myndigheterna. 

 
3. Om det är aktuellt med avskrivning av de tillgångar som avses i punkt 1 ska endast deras 

restvärde beaktas. 
 
 
ARTIKEL II.16 – FORCE MAJEURE 
 
1. Med force majeure avses oförutsedda och exceptionella situationer eller händelser som 

hindrar någondera parten från att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, som ligger utanför 
parternas kontroll och som inte har orsakats av något fel eller någon försummelse från 
deras sida samt inte har kunnat avhjälpas genom tillbörlig aktsamhet. Force majeure får 
inte åberopas i fråga om brister hos eller försenad leverans av utrustning eller materiel, 
arbetskonflikter, strejker, underleverantörs underlåtelse att fullgöra  avtalet eller 
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ekonomiska svårigheter, förutom när detta är en direkt följd av en situation som utgör force 
majeure. 

 
2. Om endera parten drabbas av force majeure ska den parten omedelbart underrätta den 

andra parten per rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, eller på likvärdigt 
sätt, och ange force majeure-situationens karaktär, förväntade varaktighet och 
förutsägbara effekter. 

 
3. Ingendera parten ska anses ha brutit mot sina avtalsenliga skyldigheter om dessa inte 

kunnat fullgöras på grund av force majeure. Om uppdragstagaren inte kan utföra sina 
anförtrodda uppgifter på grund av force majeure ska uppdragstagaren inte ha rätt till någon 
betalning eller ersättning. Om en del av avtalet fullgjorts ska betalning utgå med 
motsvarande belopp. Dessa bestämmelser påverkar inte uppdragstagarens rätt till 
ersättning för resekostnader och uppehälle samt för kostnader för transport av materiel i 
samband med avtalets fullgörande.  

 
4. Parterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att minimera sina förluster.  
 
 
ARTIKEL II.17 – UPPSÄGNING FRÅN EUROPAPARLAMENTETS SIDA 
 
1. Europaparlamentet får, utan att inleda rättsliga förfaranden och utan att bli 

ersättningsskyldig, säga upp avtalet eller en del av det per rekommenderad försändelse 
med mottagningsbevis, i följande fall: 

 
a) Om uppdragstagaren eller någon person med obegränsat ansvar för 

uppdragstagarens skulder befinner sig i någon av de situationer som anges i 
artikel 136.1 a eller b i budgetförordningen. 

 
b) Om uppdragstagaren eller någon person i den mening som avses i 

artikel 136.4 a och c i budgetförordningen befinner sig i någon av de situationer som 
anges i artikel 136.1 c–h eller artikel 136.2 i budgetförordningen. 

 
c) Om uppdragstagaren inte fullgör sina miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter 

enligt unionslagsrätten, nationell rätt och kollektivavtal eller av de internationella 
miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X till 
direktiv 2014/24/EU.  

 
d) Om uppdragstagaren befinner sig i en situation som skulle kunna innebära  en 

intressekonflikt eller en yrkesmässig intressekonflikt av det slag som avses i 
artikel II.8. 

 
e) Om uppdragstagaren har lämnat vilseledande uppgifter angående uppfyllande av 

villkoren för deltagandet i förfarandet eller har underlåtit att lämna uppgifterna. 
 
f) Om en förändring i uppdragstagarens rättsliga, ekonomiska, tekniska eller 

organisatoriska ställning enligt Europaparlamentet skulle kunna ha en betydande 
inverkan på avtalets fullgörande. 

 
g) Om uppdragstagaren genom egen förskyllan inte kan erhålla något av de tillstånd 

eller någon av de licenser som krävs för avtalets fullgörande. 
 
h) Om uppdragstagaren – trots mottagande av en skriftlig underrättelse per 

rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, där Europaparlamentet 
uppger att avtalet inte har fullgjorts i överensstämmelse med bestämmelserna i 
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avtalet, kravspecifikationerna och bilagorna till dessa eller med uppdragstagarens 
anbud – inte vidtagit några åtgärder eller inte vidtagit tillräckliga åtgärder inom 
15 kalenderdagar efter det att underrättelsen skickades. 

 
i) Om uppdragstagaren ålagts en ekonomisk sanktion i enlighet med artikel  138 i 

budgetförordningen. 
 
j) Om det efter avtalstilldelningen visar sig att det förekommit väsentliga fel, 

oriktigheter, korruption eller bedrägeri i samband med upphandlingsförfarandet eller 
vid fullgörandet av avtalet; om felen, oriktigheterna, korruptionen eller bedrägeriet 
kan tillskrivas uppdragstagaren kan Europaparlamentet dessutom ställa in 
betalningen, återkräva de redan utbetalda beloppen eller säga upp samtliga avtal 
som ingåtts med uppdragstagaren i fråga, beroende på felens, oriktigheternas, 
korruptionens eller bedrägeriets allvar. 

 
k) Om grundläggande förändringar till följd av Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen medför att de förutsättningar för parterna som ligger till grund 
för avtalet ändras på ett sådant sätt att Europaparlamentet inte rimligtvis kan 
förväntas upprätthålla avtalet eller Europaparlamentet skulle överträda sina rättsliga 
skyldigheter om det gjorde det. 

 
2. Vid force majeure som meddelas enligt artikel II.16 får endera parten säga upp avtalet om 

uppgifterna inte kan utföras under minst en femtedel av den period som anges i de 
särskilda villkoren. 

 
3. Före uppsägning enligt punkt 1 i ska uppdragstagaren beredas möjlighet att lämna sina 

synpunkter inom 15 kalenderdagar från och med den dag då underrättelsen skickades per 
rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. 

 
4. Uppsägningen får verkan den dag då uppdragstagaren tar emot underrättelsen om 

uppsägning per rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, eller en annan dag 
som anges i uppsägningen. 

 
5. Följder av att avtalet sägs upp: 
 

a) Om Europaparlamentet säger upp avtalet i enlighet med denna artikel ska 
uppdragstagaren, såvida inte annat följer av andra bestämmelser i avtalet, avstå från 
alla anspråk på ersättning för direkt eller indirekt skada, inbegripet förluster av 
förväntad vinst på grund av ofullbordade tjänster. Uppdragstagaren ska så snart 
meddelandet om uppsägningen mottagits vidta alla lämpliga åtgärder för att minimera 
kostnaderna, förebygga skada och ställa in eller begränsa sina åtaganden. 
Uppdragstagaren ska för de uppgifter som utförts fram till den dag då uppsägningen 
träder i kraft upprätta de handlingar som krävs enligt de särskilda villko ren. 
Handlingarna ska upprättas inom 60 kalenderdagar från och med den dagen. 
 

b) Europaparlamentet har rätt att kräva ersättning för förluster eller direkta eller indirekta 
skador samt återkräva belopp som betalats ut till uppdragstagaren i enlighet med 
avtalet. 
 

c) När avtalet sagts upp får Europaparlamentet låta avtalet fullgöras av en annan part och 
anlita en annan uppdragstagare för att slutföra tjänsterna. Europaparlamentet har efter 
ett skriftligt meddelande till uppdragstagaren rätt att kräva att tjänsterna utförs av en 
annan part, även om inte avtalet sägs upp, för att säkerställa ett korrekt utförande av 
de avtalade tjänsterna. I sådana fall får Europaparlamentet kräva uppdragstagaren på 
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ersättning för eventuella merkostnader för slutförandet av tjänsterna, utan att det 
påverkar Europaparlamentets övriga rättigheter eller garantier enligt avtalet.  
 

d) Efter uppsägningen får Europaparlamentet besluta om administrativa och 
ekonomiska sanktioner, på de villkor som fastställs i artiklarna 136–141 i 
budgetförordningen. 

 
 
ARTIKEL II.18 – TVISTER, EXPERTUTREDNINGAR 
 
1. Vid tvister som kräver klarlägganden av materiell eller teknisk karaktär kan den 

initiativtagande parten låta genomföra en expertutredning innan någon rättslig åtgärd 
vidtas. För detta ändamål ska den initiativtagande parten skriftligen meddela motparten 
vad tvisten avser och föreslå en expert. 

 
2. Motparten ska inom 15 kalenderdagar meddela huruvida den godkänner denna expert 

och, om så inte är fallet, lämna ett motförslag, vilket ska besvaras inom 
15 kalenderdagar. Denna skriftväxling ska ske per rekommenderad försändelse med 
mottagningsbevis. 

 
3. Om de båda parterna inte kan komma överens ska den initiativtagande parten väcka 

talan vid behörig domstol i enlighet med artikel I.12 och vid behov begära att denna utser 
en expert. 

 
 
ARTIKEL II.19 – ADMINISTRATIVA OCH EKONOMISKA SANKTIONER 
 
1. Europaparlamentet får besluta om administrativa eller ekonomiska sanktioner om 

 
a) det i enlighet med artikel 136 i budgetförordningen fastställts att uppdragstagaren 

befinner sig i en situation som utgör grund för uteslutning,  
b) uppdragstagaren har lämnat felaktiga uppgifter till Europaparlamentet avseende 

villkoren för deltagande i upphandlingsförfarandet, eller inte lämnat de uppgifter som 
krävs. 

 
I samtliga fall ska Europaparlamentet eller den panel som inrättats genom artikel  143 i 
budgetförordningen dock först ge uppdragstagaren möjlighet att lämna synpunkter.  
 

2. Dessa administrativa eller ekonomiska sanktioner ska stå i proportion till avtalets 
omfattning och felets allvar, och kan bestå av att 

 
a) uppdragstagaren utesluts från deltagande i upphandlingar och fråntas möjligheten att 

erhålla bidrag som finansieras via Europeiska unionens budget, och/eller 
b) uppdragstagaren åläggs ekonomiska sanktioner på upp till 10 % av det berörda 

avtalets värde, och/eller 
c)  uppdragstagarens namn, uteslutningsgrunderna och uteslutningens varaktighet 

offentliggörs, i enlighet med artikel 140.1 i budgetförordningen. 
 
 
ARTIKEL II.20 – KONTROLL OCH REVISION 
 
1. Enligt artikel 257 i budgetförordningen har Europeiska revisionsrätten befogenhet att 

kontrollera de handlingar som finns hos fysiska eller juridiska personer som mottagit 
betalningar ur Europeiska unionens budget, från det att avtalet undertecknas och till och 
med fem år efter den dag då den sista utbetalningen verkställdes. 
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2. Europaparlamentet, ett utomstående organ som Europaparlamentet utsett eller, för 

behandlingen av personuppgifter, Europeiska datatillsynsmannen ska ha samma rätt som 
Europeiska revisionsrätten i fråga om kontroller och inspektioner av att de avtalsenliga 
skyldigheterna fullgjorts från det att avtalet undertecknas och till och med fem år efter den 
dag då den sista utbetalningen verkställdes. 

 
3.  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får dessutom utföra kontroller på 

platsen och inspektioner i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av 
den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen 
utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och 
andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2) och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som 
utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1), 
från det att avtalet undertecknas och upp till fem år efter den dag då den sista 
utbetalningen verkställdes. 

 
4. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och artikel 57 i 

budgetförordningen får sådana personuppgifter som avses i artikel I.13 överföras till 
enheter för internrevision, Europeiska revisionsrätten, den panel som inrättats genom 
artikel 143 i budgetförordningen eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning i syfte 
att skydda unionens finansiella intressen. 

 
 
ARTIKEL II.21 – MILJÖMÄSSIGA OCH SOCIALA BESTÄMMELSER 
 
1. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att hos uppdragstagaren göra nödvändiga 

kontroller och inspektioner för att försäkra sig om att uppdragstagaren uppfyller de miljö-, 
social- och arbetsrättsliga villkor som fastställs i artikel I.7. Dessa kontroller och 
inspektioner kan genomföras helt eller delvis av ett utomstående organ som 
Europaparlamentet vederbörligen bemyndigat för ändamålet.  

 
2. Europaparlamentet har rätt att säga upp avtalet om det konstateras att uppdragstagaren 

inte uppfyller de fastställda villkoren eller om uppdragstagaren inte tillåter att 
Europaparlamentet eller ett vederbörligen bemyndigat organ utför inspektioner. 

 
 
ARTIKEL II.21a – SÄKERHETSBESTÄMMELSER 
 
1. I samband med detta avtals fullgörande åtar sig uppdragstagaren att själv efterleva och 

att försäkra sig om att varje person som handlar på uppdragstagarens vägnar efterlever 
de nationella och interna säkerhets- och skyddsbestämmelser som är tillämpliga på 
tillträdet till Europaparlamentets lokaler, områden eller evenemang samt alla andra 
liknande och gällande restriktioner. Uppdragstagaren är medveten om att en sådan 
efterlevnad kan inbegripa, men inte är begränsad till, kravet på att erhålla ett 
säkerhetsgodkännande av Europaparlamentets behöriga tjänsteavdelningar och (eller) av 
nationella myndigheter för sin egen del och för varje person som handlar på 
uppdragstagarens vägnar i samband med avtalets fullgörande. 

 
2. Uppdragstagaren ska samarbeta med Europaparlamentets behöriga säkerhetstjänst för 

att hjälpa till vid fullgörandet av säkerhetstjänstens uppdrag och uppgifter. Ett sådant 
samarbete inbegriper, men är inte begränsat till, kravet på uppdragstagaren att 
omedelbart meddela den behöriga säkerhetstjänsten om varje utbyte av person som får 
handla på uppdragstagarens vägnar vid fullgörandet av detta avtal och om varje potentiell 
säkerhetsrisk. 
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3. Om en person som handlar på uppdragstagarens vägnar och som har tillträde till 

Europaparlamentets lokaler inte erhåller eller förlorar sin säkerhetsackreditering eller sitt 
säkerhetsgodkännande ska uppdragstagaren omedelbart byta ut personen i fråga. Varje 
annan överträdelse av tillämpliga säkerhets- och skyddsbestämmelser ger 
Europaparlamentet rätt att kräva att personen i fråga byts ut. Ersättaren måste ha de 
säkerhetsackrediteringar och (eller) säkerhetsgodkännanden som krävs och kunna 
fullgöra avtalet enligt samma avtalsvillkor. Uppdragstagaren är ansvarig för eventuella 
förseningar i utförandet av uppgifterna som beror på byte av personal i enlighet med denna 
artikel. 

 
4. Varje underlåtenhet från uppdragstagarens sida att uppfylla säkerhetskraven och (eller) 

varje vägran att genomgå förfarandet för säkerhetsackreditering och (eller) 
säkerhetsgodkännande ger Europaparlamentet rätt att säga upp avtalet med omedelbar 
verkan. 

 
 
ARTIKEL II.22 – ÄNDRINGAR AV AVTALET 
 
1. Alla ändringar av detta avtal och dess bilagor, inklusive tillägg eller strykningar, ska göras 

i form av ett skriftligt tilläggsavtal som ingås på samma villkor som avtalet. Muntliga 
överenskommelser är inte bindande för parterna. 

 
2. Om en bestämmelse i detta avtal enligt behörig domstols utlåtande är ogiltig eller inte kan 

verkställas ska övriga bestämmelser i avtalet förbli tillämpliga, och parterna ska åta sig att 
byta ut den bestämmelse som är ogiltig eller inte kan verkställas mot en annan 
bestämmelse som i ekonomiskt hänseende i möjligaste mån har samma verkan som den 
bestämmelse som byts ut. 

 
3. Om Europaparlamentet avstår från att utöva sina rättigheter enligt någon bestämmelse i 

detta avtal eller från att säkerställa att de tillämpas ska detta inte innebära att 
Europaparlamentet avsäger sig någon bestämmelse i detta avtal. 

 
 
 
 
Utfärdat i …............................................................. den …............................................... i två 
original 
 
 
 
 
 
 På uppdragstagarens vägnar:    På Europaparlamentets vägnar: 
 
 

         
Susanne Altenberg 

        kanslichef 


