
 

   

TIEŠAIS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS 

 

LĪGUMS EMAS 2020-DSC-2020-001  

STARP 

Eiropas Savienību, ko pārstāv Eiropas Parlaments,  

kura adrese ir Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles 

un kura vārdā Līgumu paraksta 

Susanne ALTENBERG, ģenerālsekretāra biroja direktore,  

turpmāk “Eiropas Parlaments”, 

no vienas puses, 

UN 

 

............................................................ …, kura dzīvesvieta / juridiskā adrese ir  

.............................................................................................................................................. 

un kuru pārstāv ............................................................................................................. ....…, 

(norādīt amatu) .................................................................................................,  

turpmāk “Darbuzņēmējs”, 

no otras puses, 

turpmāk kopā “Puses”, 

 
 

IR VIENOJUŠĀS 
 

par šādiem īpašiem noteikumiem un vispārīgiem noteikumiem. 
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I. ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

 

I.1. PANTS. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1. Saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma 
neatņemama daļa, Darbuzņēmējs sniedz Eiropas Parlamentam pakalpojumus atbilstoši 
I pielikumam. 

 
 
I.2. PANTS. TERMIŅŠ 
 
1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā 12 mēnešus. 
 
I.3. PANTS. ZIŅOJUMI UN DOKUMENTI 
 

Saskaņā ar Līgumā un tā pielikumos izklāstītajiem noteikumiem Darbuzņēmējs iesniedz 
ziņojumu par sniegtajiem pakalpojumiem. 
 
 

I.4. PANTS. CENA UN MAKSĀJUMI 
 
1. Cena ir nemainīga, un Līguma darbības laikā, ieskaitot visus pagarinājumus, tā netiek 

pārskatīta. 
 

Visaptveroša cena ir norādīta IV pielikumā. Cena ir noteikta euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN). Cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās Darbuzņēmēja izmaksas. 

 
2. Līgumā noteiktos maksājumus veic saskaņā ar šā panta noteikumiem un tikai tad, ja 

maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā Darbuzņēmējs ir izpildījis visas 
līgumsaistības. Nekādā gadījumā par pieņemamiem netiek uzskatīti jauni maksājuma 
pieprasījumi, ja Darbuzņēmēja iepriekš iesniegtos maksājuma pieprasījumus Eiropas 
Parlaments nav apmaksājis tādēļ, ka ir konstatēta pasūtījuma daļēja izpilde vai neizpilde, 
nepareiza izpilde vai nolaidīga rīcība. 

 
 Katrā maksājuma pieprasījumā obligāti norāda Līguma vispārīgo noteikumu II.3. pantā 

minēto informāciju, un tam pievieno visus Līguma tehnisko specifikāciju 4.  punktā minētos 
dokumentus.  

 
3. Maksājuma pieprasījumus Darbuzņēmējs sagatavo šādi. 
 

Lai maksājuma pieprasījums būtu pieņemams, tam jāpievieno šādi dokumenti: 
 

 dokumenti, kas sagatavoti, ievērojot Līgumā un tā pielikumos izklāstītos norādījumus, 
ar nosacījumu, ka Eiropas Parlaments tos ar vai bez piezīmēm un/vai iebildumiem ir 
apstiprinājis; 

 
  attiecīgais rēķins, kurā norādīts Līguma atsauces numurs, kā arī šāda norāde — EMAS 

Unit. 
 

Līgumā norādītās kopējās summas maksājumu veic 6. punktā noteiktajā termiņā. 
 
 

5. Rēķinu iesniegšana 
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Maksājuma pieprasījumus vai kredītnotas, kas attiecas uz Līguma izpildi, Darbuzņēmējs 
nosūta Eiropas Parlamenta Oficiālā pasta nodaļai uz šādu adresi: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Eiropas Parlamentam 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Eiropas Parlamenta 
grāmatvedis ir reģistrējis maksājuma pieprasījumu, ir jāveic maksājumi par Līguma izpildi 
un jāapstiprina galīgais ziņojums. Uzskata, ka maksājumi ir veikti valutēšanas dienā, kad 
debetēts Eiropas Parlamenta bankas konts. 

 
7. Pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas Eiropas Parlaments var jebkurā brīdī apturēt 

maksāšanas termiņa tecējumu, informējot Darbuzņēmēju, ka attiecīgais pieprasījums nav 
izpildāms šādu iemeslu dēļ: 

 
a)  maksājuma pieprasījuma saņemšanas dienā vēl nav pienācis tajā norādīto summu 

samaksas termiņš; 
 
b)  Darbuzņēmējs nav iesniedzis visus apliecinošos dokumentus, kā noteikts spēkā 

esošajos tiesību aktos vai Līgumā, tomēr Eiropas Parlaments uzskata, ka 
Darbuzņēmējs var šo trūkumu novērst, lai maksājuma pieprasījums nebūtu jānoraida 
saskaņā ar šā panta 8. punktu; 

 
c)  Eiropas Parlaments uzskata, ka ir jāveic papildu pārbaude, lai pārliecinātos par 

maksājuma pieprasījumā norādītās summas atbilstību; 
 
d)  Darbuzņēmējs nav nosūtījis atbildīgajam dienestam šajā pantā minētā [sta rpposma / 

galīgā] ziņojuma kopiju.  
 
Par maksāšanas termiņa apturēšanu Eiropas Parlaments Darbuzņēmēju informē ar 
ierakstītu vēstuli, pieprasot apstiprinājumu par saņemšanu, vai pa e -pastu. Termiņa 
apturējums sākas vēstulē norādītajā dienā. Atlikusī termiņa daļa turpina tecēt, tiklīdz 
turpmāk minētajā attiecīgajā kārtībā ir atcelts termiņa apturējums:  
 

 a) apakšpunkta gadījumā — attiecīgā samaksas termiņa dienā, ko paziņojumā 
apstiprinājis Eiropas Parlaments; 

 b) apakšpunkta gadījumā — sākot ar dienu, kad šā panta 5. punktā minētā Eiropas 
Parlamenta Oficiālā pasta nodaļa ir saņēmusi attiecīgos paziņojumā norādītos 
apliecinošos dokumentus; 

 c) apakšpunkta un d) apakšpunkta gadījumā — saprātīgā termiņā, ko noteicis Eiropas 
Parlaments un par ko Darbuzņēmējs ar paziņojumu ir informēts. 

 
8. Eiropas Parlaments, nosūtot Darbuzņēmējam ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par 

saņemšanu, var noraidīt maksājuma pieprasījumu šādu iemeslu dēļ:  
 

a)  vēl nav pienācis pieprasījumā norādītās summas samaksas termiņš;  
b)  maksājuma pieprasījums ir kļūdains, un tā vietā ir jāizraksta kredītnota; vai 
c)  maksājuma pieprasījumā vai rēķinā nav sniegta visa vajadzīgā informācija un nav 

pievienoti visi nepieciešamie apliecinošie dokumenti, kā noteikts Līgumā vai spēkā 
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esošajos tiesību aktos, vai arī maksājuma pieprasījums ir sagatavots, neievērojot 
nodokļu jomā piemērojamos tiesību aktus.  

 
9. Novēlota maksājuma gadījumā Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt kavējuma naudu. 

Kavējuma naudu aprēķina pēc pēdējās likmes, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi 
savām galvenajām refinansēšanas operācijām (turpmāk “bāzes likme”), palielinot to par 
astoņiem procentpunktiem. Piemēro bāzes likmi, kas ir bijusi spēkā tā mēneša pirmajā 
dienā, kurā bija veicams attiecīgais maksājums. Šo procentu likmi publicē Eiropas 
Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijas izdevumā. Kavējuma nauda ir maksājama par 
laiku, ko skaita no nākamās kalendārās dienas pēc noteiktā maksājuma termiņa līdz 
maksājuma veikšanas dienai (ieskaitot).  

 
Ja kavējuma nauda nepārsniedz 200 EUR, Darbuzņēmējam to pārskaita tikai pēc 
pieprasījuma, kas iesniegts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma saņemšanas 
dienas. 

 
10. Maksājumi veicami ar pārskaitījumu uz Darbuzņēmēja euro valūtas bankas kontu, kuru tas 

norādījis ar šiem rekvizītiem:  
 

Bankas nosaukums: [aizpildīt] 
Bankas filiāles pilna adrese: [aizpildīt] 
Precīzi norādīts konta turētājs: [aizpildīt] 
Pilns konta numurs ar bankas kodiem: [aizpildīt] 
IBAN kods un BIC kods: [aizpildīt] 
 

 
I.5. PANTS. CENAS PĀRSKATĪŠANA 
 
Šos noteikumus šajā līgumā nepiemēro. 

 
 
I.6. PANTS. FINANSIĀLĀS GARANTIJAS 

 
Šos noteikumus šajā līgumā nepiemēro. 
 
 
I.7. PANTS. LĪGUMA IZPILDE 
 
Darbuzņēmējam ir jāpilda obligātās prasības, kas noteiktas konkursa specifikācijās. Cita 
starpā tas nozīmē, ka Darbuzņēmējam ir jāpilda pienākumi, kas tam vides, sociālajā un darba 
tiesību jomā ir noteikti Savienības tiesību aktos, valsts tiesību aktos un koplīgumos vai ar 
starptautisko vides, sociālo un darba tiesību aktu noteikumiem, kuri uzskaitīti X pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvai 2014/24/ES par publisko 
iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.). 

 
 
I.8. PANTS. PIEŅEMŠANAS PROCEDŪRAS 
 
Šos noteikumus šajā līgumā nepiemēro. 
 
 
I.9. PANTS. GARANTIJA 
 
1. Darbuzņēmējs katram sniegtajam pakalpojumam piešķir divu gadu garantijas laiku, skaitot 

no dienas, kad sniegti pakalpojumi. 
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2. Darbuzņēmējam 30 kalendāro dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas ir 

jānovērš defekti un/vai darbības traucējumi, par kuriem šajā garantijas termiņā tam ir 
ziņojis Eiropas Parlaments. 

 
 
I.10. PANTS. KAVĒJUMI, ACĪMREDZAMA NOLAIDĪBA, NEIZPILDE, NEATBILSTĪBA UN 
NEPAREIZA IZPILDE 

 
1. Konstatējot kavējumu, acīmredzamu nolaidību, pilnīgu vai daļēju neizpildi, neatbilstību 

Līguma prasībām vai Līguma nepareizu izpildi, Eiropas Parlaments pienācīgas kaitējuma 
kompensēšanas nolūkā var ieturēt attiecīgu kaitējuma atlīdzību no Darbuzņēmējam vēl 
maksājamās summas, attiecīgā gadījumā pieskaitot arī kavējuma naudu un izmaksas, kas 
Eiropas Parlamentam radušās sakarā ar kaitējumu. Ja ar ieturētajām summām nepietiek, 
lai nodarīto kaitējumu pienācīgi kompensētu, papildus ieturēšanai Eiropas Parlaments var 
veikt arī citas darbības. Neskarot Darbuzņēmēja iespējas celt prasību tiesā, Eiropas 
Parlaments ar ierakstītu vēstuli, pieprasot apstiprinājumu par saņemšanu, paziņo 
Darbuzņēmējam, ka tas pārkāpis Līgumu, un nosaka kaitējuma atlīdzības, kavējuma 
naudas un izmaksu summu, kas tiks ieturēta un/vai par ko vēlāk tiks iesniegta prasība.  

 
2. Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem Eiropas Parlaments var piemērot sodanaudu 0,2  % 

apmērā no attiecīgās neizpildīto pasūtījumu summas par katru kalendāro kavējuma dienu, 
skaitot no dienas, kad Darbuzņēmējam ar ierakstītu vēstuli, pieprasot apstiprinājumu par 
saņemšanu, ir paziņots par kavējumu. 

 
3. Ja ar Darbuzņēmēju saistītu iemeslu dēļ Eiropas Parlamenta kompetentais dienests 

pakalpojumus pieņemt nevar vai ja pakalpojumi ir pieņemti tikai daļēji, nepieņemtajiem 
pakalpojumiem piemērojams arī 1. un 2. punkts. 

 
4. Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos un neatkarīgi no administratīvajām un 

finansiālajām sankcijām, ko Eiropas Parlaments ir piemērojis saskaņā ar Līguma vispārīgo 
noteikumu II.19. pantu, Eiropas Parlaments pēc tam, kad ar ierakstītu vēstuli, pieprasot 
apstiprinājumu par saņemšanu, ir nosūtījis Darbuzņēmējam brīdinājumu un 15  kalendāro 
dienu laikā pēc tās nosūtīšanas konstatējis, ka Darbuzņēmējs joprojām pilnībā vai daļēji 
nepilda līgumsaistības, var nekavējoties lauzt Līgumu un Darbuzņēmēju par to informēt 
ar ierakstītu vēstuli, pieprasot apstiprinājumu par saņemšanu, un neizmaksāt tam 
kompensāciju. Eiropas Parlaments var arī uzticēt pasūtījuma izpildi citam Darbuzņēmējam 
saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu II.18. panta 5. punktu. 

 
 
I.11. PANTS. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN LĪGUMA 
PUBLISKUMS 

 
1. Līgumam ir piemērojami Eiropas Savienības tiesību akti un Beļģijas tiesību akti.  
 
2. Darbuzņēmējs atsakās no saviem Līguma nosacījumiem. Tas apliecina, ka ir iepazinies 

ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem un tiem piekrīt. 
 
3. Darbuzņēmējs arī apliecina savu piekrišanu tam, ka daži Līguma dati, proti, Darbuzņēmēja 

vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, kā arī piešķirtā līguma priekšmets un summa 
tiek publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.  gada 18. jūlija 
Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam (turpmāk “Finanšu regula”). 
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4. Visi dokumenti, ko Darbuzņēmējs nosūtījis, iesniedzot piedāvājumu, kļūst par Eiropas 
Parlamenta īpašumu, un tos drīkst publiskot tikai tādā apjomā un kārtībā, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 
31.5.2001., 43. lpp.), neskarot publiskošanas pasākumus, kuri noteikti Finanšu regulas 
I pielikuma 2. un 3. punktā. 

 
 
I.12. PANTS. JURISDIKCIJA 
 
Ar Līgumu saistītos Eiropas Parlamenta un Darbuzņēmēja strīdus, kas nav atrisināti, panākot 
izlīgumu, izšķir Eiropas Savienības Vispārējā tiesa saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 256. panta 1. punktu. 
 
 
I.13. PANTS. DATU AIZSARDZĪBA 
 
Šos noteikumus šajā līgumā nepiemēro. 
 
I.14. PANTS. DARBUZŅĒMĒJA SOLIDĀRA ATBILDĪBA (JA PIEMĒRO) 
 

1. Puses, kas Līgumā dēvētas par “Darbuzņēmēju”, ir solidāri atbildīgas Eiropas Parlamentam 
par Līguma izpildi. 
 

2. Vadošais Darbuzņēmējs ir (norādīt vadošā Darbuzņēmēja vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma 
nosaukumu). Neskarot 1. punkta noteikumus, Līguma izpildes nolūkā vadošais 
Darbuzņēmējs rīkojas (norādīt pārējo darbuzņēmēju vārdus un uzvārdus vai uzņēmumu 
nosaukumus) uzdevumā. Jebkāda saziņa starp Eiropas Parlamentu un Darbuzņēmēju 
notiek ar vadošā Darbuzņēmēja starpniecību. Arī maksājumus Eiropas Parlaments veic, 
līdzekļus ieskaitot vadošā Darbuzņēmēja kontā. 

 
 
I.15. PANTS. LĪGUMA IZPILDES REZULTĀTU IZMANTOŠANA 
 
Šos noteikumus šajā līgumā nepiemēro. 
 
 
I.16. PANTS. VISPĀRĪGI ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI 
 
Ar Līgumu saistītā saziņa ir veicama rakstiski, norādot Līguma atsauces numuru. Uzskata, ka 
parastu vēstuli Eiropas Parlaments ir saņēmis dienā, kad to reģistrējis turpmāk minētais 
atbildīgais dienests. Vēstules (izņemot I.4. panta 5. punktā minētos maksājuma pieprasījumus 
un kredītnotas) nosūta uz šādu adresi: 
 

Eiropas Parlamentam: 
 
(Vārds, uzvārds) 
(Ieņemamais amats) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
 
Darbuzņēmējam: 
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(Vārds, uzvārds) 
(Ieņemamais amats) 
(Uzņēmuma nosaukums) 
(Pilna juridiskā adrese) 

 
 
I.17. PANTS. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN PIELIKUMI 
 
1. Līgumam ir pievienoti šādi dokumenti, kas ir Līguma neatņemama daļa: 

 
I pielikums.  Specifikācijas un to pielikumi 

 
II pielikums.   Darbuzņēmēja (norādīt datumu) piedāvājums  
 
III pielikums.  Cenrādis 

 
2. Īpašie noteikumi, vispārīgie noteikumi un pielikumos atrunātie noteikumi ir spēkā  visu 

laiku. Tomēr, ja rodas pretrunas starp dažādiem dokumentiem, īpašajiem noteikumiem ir 
priekšroka attiecībā pret citām Līguma daļām. Vispārīgajiem noteikumiem ir priekšroka 
attiecībā pret pielikumiem. Pielikumi ir pievienoti tādā secībā, kādā tiem savstarpēji 
dodama priekšroka. 
 

3. Ievērojot iepriekšminēto, atsevišķie dokumenti, kas veido Līgumu, ir uzskatāmi par 
savstarpēji paskaidrojošiem. Neskaidrības vai neatbilstības kādā no daļām vai starp 
atsevišķām daļām skaidro un novērš saskaņā ar Eiropas Parlamenta rakstiskiem 
norādījumiem. 

 
 
 
II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
 
II.1. PANTS. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1. Ja vien īpašajos noteikumos nav norādīts citādi, tad Līgumā noteiktos izpildes termiņus 

sāk piemērot no tā spēkā stāšanās dienas. Tos pagarina, ja iestājas nepārvarama vara. 
Šādā gadījumā Puses rakstiski vienojas par jauniem termiņiem.  

 
2. Darbuzņēmējam ir pienākums Līgumu pildīt godprātīgi un atbilstoši visaugstākajiem 

profesionālajiem standartiem. Darbuzņēmējs vienīgais ir atbildīgs par to likumā noteikto 
prasību izpildi, kas izriet no darba, nodokļu, sociālajiem un vides aizsardzības tiesību 
aktiem. 

 
3. Darbuzņēmējs vienīgais ir atbildīgs par nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai savlaicīgi 

saņemtu visas atļaujas, licences vai apliecības, kas vajadzīgas Līguma izpildei saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā Darbuzņēmējam uzticēto uzdevumu izpildes vietā. 
Šāda atļauja, licence vai apliecība cita starpā (bet ne tikai) var būt drošības apliecība 
un/vai drošības pielaide, kas izsniegta Darbuzņēmējam vai jebkurai citai personai, kura 
rīkojas Darbuzņēmēja uzdevumā, un kas ir vajadzīga, lai Līguma izpildes nolūkā iekļūtu 
ēkās, telpās un/vai pasākumu norises vietās. Ja Darbuzņēmējs paša vainas dēļ nespēj 
saņemt kādu atļauju, licenci, apliecību vai pielaidi, kas vajadzīga Līguma izpildei, un/vai 
nespēj nodrošināt, lai personām, kurām uzticēta Līguma izpilde, būtu visas Līguma izpildei 
nepieciešamās atļaujas, licences, apliecības vai pielaides, Eiropas Parlaments var 
Līgumu lauzt bez iepriekšēja brīdinājuma.  
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4. Ja tas ir paredzēts tiesību aktos, Darbuzņēmējam ir jāapdrošina ar Līguma izpildi saistītais 

risks un zaudējumi, tostarp jāapdrošina civiltiesiskā atbildība. Tam ir jānoslēdz 
papildapdrošināšanas līgums, ja tas atbilst attiecīgās nozares ierastajai praksei. Turklāt 
Darbuzņēmējam jānoslēdz profesionālās apdrošināšanas līgums, kas sedz risku, kurš 
saistīts ar neatbilstību Līguma izpildes prasībām. Saņemot Eiropas Parlamenta rakstisku 
pieprasījumu, Darbuzņēmējam ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā ir jānosūta Eiropas 
Parlamentam attiecīgo apdrošināšanas līgumu kopijas. 

 
5. Līgumā atsauces uz Darbuzņēmēja personālu attiecas tikai uz personām, kas iesaistītas 

Līguma izpildē. 
 
6. Darbuzņēmējam ir jānodrošina, ka visām personām, kas darbojas tā uzdevumā, un visiem 

darbiniekiem, kuri iesaistīti Līguma izpildē, ir uzticēto uzdevumu izpildei vajadzīgā 
profesionālā kvalifikācija un pieredze, kas atbilst konkursa dokumentācijā, cita starpā 
specifikācijās, noteiktajiem kritērijiem. 

 
7. Ja Eiropas Parlamenta telpās strādājoša Darbuzņēmēja darbinieka darbības vai 

bezdarbības dēļ rodas incidents vai Darbuzņēmēja darbinieka kvalifikācija un/vai pieredze 
neatbilst Līgumā norādītajai, Darbuzņēmējs šo darbinieku nekavējoties aizstāj ar citu 
darbinieku. Eiropas Parlamentam, norādot iemeslu, ir tiesības panākt attiecīgā 
Darbuzņēmēja darbinieka nomaiņu. Aizstājošajam personālam jābūt kvalifikācijai un 
pieredzei, kas atbilst konkursa uzaicinājuma nosacījumiem, un tam jāspēj pildīt Līgumu 
saskaņā ar Līguma noteikumiem. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par uzticēto 
uzdevumu izpildes kavējumiem, ja tie radušies, veicot personāla nomaiņu saskaņā ar šo 
pantu. 

 
8. Darbuzņēmējs vienīgais ir atbildīgs par personālu, kas veic Darbuzņēmējam uzticētos 

uzdevumus. Darbuzņēmējam jebkurā laikā jāspēj pierādīt Eiropas Parlamentam, ka 
Darbuzņēmēja personāls atbilst attiecīgajām prasībām. 

 
9. Darbuzņēmējs veic vajadzīgos pasākumus (apdrošināšana u.  c.), lai tā personālam 

Līguma izpildes laikā būtu apdrošināšanas segums pret jebkādu risku.  
 
10. Līguma izpildi nodrošina, nepieļaujot, ka Darbuzņēmējs vai tā personāls atrodas Eiropas 

Parlamenta pakļautībā. Proti, 
 

 Darbuzņēmējam uzticēto uzdevumu izpildē nodarbinātais personāls nedrīkst saņemt 
tiešus norādījumus no Eiropas Parlamenta, un Darbuzņēmēju vai viņa personālu 
nedrīkst iekļaut Eiropas Parlamenta administratīvajā struktūrā;  

 

 Eiropas Parlamentu nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt par Darbuzņēmēja personāla 
darba devēju. 

 
11. Ja neparedzams notikums, darbība vai bezdarbība tieši vai netieši, daļēji vai pilnībā kavē 

Līguma izpildi, Darbuzņēmējs nekavējoties un pēc savas iniciatīvas dokumentē šo faktu 
un par to ziņo Eiropas Parlamentam. Šajā ziņojumā iekļauj problēmas aprakstu, norāda 
dienu, kad tā radusies, un pasākumus, ko Darbuzņēmējs veicis, lai nodrošinātu Līgumā 
paredzēto saistību pilnīgu izpildi. Šādā gadījumā Darbuzņēmējs vispirms pievēršas 
problēmas risināšanai, nevis atbildības noteikšanai. 

 
12. Ja Darbuzņēmējs nepilda Līgumā paredzētās saistības atbilstoši Līguma noteikumiem, 

Eiropas Parlaments, neierobežojot savas tiesības lauzt Līgumu, ir tiesīgs proporcionāli 
neizpildīto saistību apjomam samazināt maksājamo summu vai atgūt samaksāto. Turklāt 
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Eiropas Parlaments saskaņā ar Līguma īpašo noteikumu I.10.  pantu un Līguma vispārīgo 
noteikumu II.19. pantu var piemērot sankcijas vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 

 
13. Darbuzņēmējs apņemas Eiropas Parlamentam sniegt visu informāciju, ko tas pieprasa 

Līguma pārvaldības vajadzībām. 
 
14. Nedz Darbuzņēmējs, nedz tā personāls nedrīkst pārstāvēt Eiropas Parlamentu un rīkoties 

tā, lai radītu šādu iespaidu. Darbuzņēmējam ir pienākums informēt trešās personas, ka 
tas nav piederīgs Eiropas Savienības civildienestam. 

 
15. Darbuzņēmējs apņemas, beidzoties Līguma darbības laikam, nodot Eiropas Parlamentam 

visu Darbuzņēmēja rīcībā esošo informāciju un dokumentus, kas saistīti ar Līgumā 
noteikto uzdevumu izpildi. 

 
 
II.2. PANTS. ATBILDĪBA 
 
1. Eiropas Parlaments neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Līgumā 

noteikto uzdevumu izpildes laikā radies Darbuzņēmējam vai tā personālam, izņemot 
gadījumus, kad Eiropas Parlaments ir pieļāvis apzinātu pārkāpumu vai rupju nolaidību. 
Eiropas Parlaments nepieņem kompensācijas vai atlīdzības pieprasījumus saistībā ar 
šādiem zaudējumiem vai kaitējumu. 

 
2. Izņemot nepārvaramas varas apstākļus, Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem 

zaudējumiem, tiešiem un netiešiem īpašuma bojājumiem un personāla savainošanos, ko 
Darbuzņēmējs vai personas, kuras darbojas tā uzdevumā, vai Darbuzņēmēja personāls 
radījis Eiropas Parlamentam vai trešai personai Līguma un II.6. pantā minēto apakšlīgumu 
izpildes laikā. Darbuzņēmējs arī uzņemas atbildību par kvalitātes defektiem un Līguma 
izpildes kavējumiem. Eiropas Parlaments neuzņemas atbildību par Darbuzņēmēja 
darbībām vai bezdarbību Līguma izpildes gaitā. 

 
3. Darbuzņēmējs maksā Eiropas Parlamentam kompensāciju, ja trešā persona vēršas pret 

Eiropas Parlamentu ar prasību, sūdzību vai sāk pret to tiesvedību saistībā ar zaudējumiem 
vai kaitējumu, ko radījis Darbuzņēmējs, pildot Līgumā noteiktos uzdevumus.  

 
4. Ja trešā persona pret Eiropas Parlamentu iesniedz prasību saistībā ar Līguma izpildi, 

Darbuzņēmējs Eiropas Parlamentam sniedz atbalstu. Eiropas Parlaments var segt šajā 
saistībā Darbuzņēmējam radušos izdevumus. 

 
5. Neskarot noteikumus par pieņemšanu un garantiju, Darbuzņēmējs apņemas atlīdzināt 

Eiropas Parlamentam nodarītu tiešu un netiešu kaitējumu, kā arī zaudējumus, kas 
radušies Līguma neizpildes, neatbilstīgas izpildes vai novēlotas izpildes dēļ.  

 
II.3. RĒĶINU IZRAKSTĪŠANA 
 
1. Darbuzņēmējs apņemas sagatavot Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu. 
 
2. Katrā rēķinā obligāti jāiekļauj šāda informācija: pirkuma pasūtījuma numurs. Ja pirkuma 

pasūtījuma numura nav, obligāti jānorāda līguma atsauce un/vai datums, kā arī sniegto 
pakalpojumu apraksts, cenas euro1, Darbuzņēmēja bankas rekvizīti, norādot IBAN un 
BIC kodu, un PVN reģistrācijas numurs. Uz rēķina arī jābūt rakstītam “For the official use 

                                              
1  Summu var norādīt arī citā valūtā, ja uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus ir paredzēts, ka piedāvājumi ir 

iesniedzami, cenu norādot valūtā, kas nav euro. 
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of the European Parliament” [Eiropas Parlamenta dienesta vajadzībām]. Rēķinā var arī 
atsevišķi norādīt galīgo adresātu. 

 
3. Rēķinu nosūta Eiropas Parlamenta Oficiālā pasta nodaļai, Plateau du Kirchberg, L -2929 

Luxembourg. 
 
4. E-rēķinu sagatavošana 

 
Ja tas ir paredzēts īpašajos noteikumus, Darbuzņēmējs iesniedz rēķinus elektroniskā 
formātā, ja ir izpildīti Direktīvā 2006/112/EK par PVN paredzētie nosacījumi, proti, ir 
izmantots apstiprināts elektroniskais paraksts vai veikta elektronisko datu apmaiņa.   
 
Rēķini, kas sagatavoti standarta formātā (pdf) vai atsūtīti pa elektronisko pastu, netiks 
pieņemti. 

 
5. Neskarot tiesības uz iespējamu kavējuma naudu, Darbuzņēmējs pieņem iespējamos 

finanšu ierobežojumus, kas izriet no provizorisko divpadsmitdaļu sistēmas, ja saskaņā 
ar Finanšu regulas 16. pantu Līguma izpildes sākumā nav bijis pieņemts Eiropas 
Savienības vispārējais budžets.  

 
 
II.4. PANTS. NODOKĻI 
 
1. Darbuzņēmējs vienīgais ir atbildīgs par nodokļu tiesību aktu ievērošanu. Ja šie tiesību akti 

nav ievēroti, attiecīgie maksājuma pieprasījumi ir uzskatāmi par nederīgiem.  
 
2. Darbuzņēmējs atzīst, ka atbilstoši Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas 

Savienībā 3. pantam (OV C 326, 26.10.2012., 266. lpp.) Eiropas Parlaments kā Eiropas 
Savienības iestāde ir atbrīvots no visiem nodokļiem un nodevām, jo īpaši PVN. Šo E iropas 
Parlamenta atbrīvojumu ir noteikušas dalībvalstu valdības, un tas paredz atmaksājumu 
atbilstīgi apliecinošiem dokumentiem a posteriori vai tiešā veidā. 

 
3. Ja Darbuzņēmējs atbilstoši nodokļu tiesību aktiem piemēro PVN saistībā ar šo Līgumu 

iekasētajiem maksājumiem, Eiropas Parlaments papildus īpašo noteikumu I.4.  pantā 
minētajai cenai pārskaita Darbuzņēmējam PVN summu un pēc tam pieprasa valsts 
kompetentajām iestādēm šo nodokli atmaksāt. Šajā nolūkā Darbuzņēmējam ir jānosūta 
Eiropas Parlamentam rēķins, kas izrakstīts saskaņā ar tiesību aktiem par PVN, norādot 
valsti, kurā tas reģistrēts kā PVN maksātājs. Rēķinā skaidri jānorāda, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Eiropas Parlamentam, kā arī atsevišķi jānorāda par pakalpojumiem maksājamā 
summa bez PVN un piemērojamā PVN summa. 

 
4. Beļģijā reģistrētiem darbuzņēmējiem Līguma noteikumi ir pielīdzināmi pieprasījumam 

piemērot atbrīvojumu no PVN (veidlapa Nr. 450), ja uz Darbuzņēmēja rēķiniem ir norāde 
“Facture exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 
1978)” [Rēķins nav apliekams ar PVN; PVN kodeksa 42. panta 3.3. punkts (1978. gada 
apkārtraksts)] vai līdzvērtīga norāde nīderlandiešu vai vācu valodā. 
 
 

II.5. PANTS. NEPAMATOTI SAMAKSĀTU LĪDZEKĻU ATGŪŠANA 
 
1. Ja veiktie maksājumi kopumā pārsniedz saistībā ar Līgumu maksājamo summu vai ja 

atmaksājums ir pamatots saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbuzņēmējs pēc 
parādzīmes saņemšanas Eiropas Parlamenta noteiktajā veidā un termiņā atmaksā tam 
attiecīgo summu euro. 
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2. Ja parādzīmē minētā summa nav samaksāta norādītajā termiņā, tai pieskaita kavējuma 
naudu, ko aprēķina, izmantojot Līguma īpašo noteikumu I.4.  pantā norādīto likmi. 
Kavējuma naudu aprēķina, sākot no nākamās kalendārās dienas pēc maksājuma termiņa 
dienas līdz kalendārajai dienai, kurā parāds ir pilnībā nomaksāts. 

 
3. Ja arī Eiropas Savienībai ir jāatmaksā Darbuzņēmējam neapšaubāms parāds, kura 

summa ir noteikta un kuram ir pienācis atmaksāšanas termiņš, tad šādos gadījumos 
Eiropas Parlaments, vispirms par to informējot Darbuzņēmēju, neapšaubāmu parādu, 
kura summa ir noteikta un kuram ir pienācis atmaksāšanas termiņš, no Darbuzņēmēja 
atgūst ar ieskaita palīdzību. Eiropas Parlaments līdzekļus var atgūt arī no jebkuras 
garantijas summas. 

 
 

II.6. PANTS. APAKŠLĪGUMI 
 
1. Bez Eiropas Parlamenta iepriekšējas rakstiskas atļaujas Darbuzņēmējam nav tiesību 

slēgt apakšlīgumus, kā arī pieļaut, ka Līgumu faktiski izpilda trešās personas. Ja Eiropas 
Parlaments pirms Līguma parakstīšanas pieņem piedāvājumu, kurā ir norāde uz viena 
vai vairāku apakšuzņēmēju izmantošanu, tas nozīmē, ka Eiropas Parlaments tam piekrīt.  

 
2. Pat tad, ja Eiropas Parlaments Darbuzņēmējam atļauj slēgt apakšlīgumus, 

Darbuzņēmējs pats uzņemas pilnu atbildību par Līguma saistību pienācīgu izpildi 
attiecībā pret Eiropas Parlamentu un trešām personām. 

 
3. Līgumus ar apakšuzņēmējiem noslēdz rakstveidā. Ikvienā ar apakšuzņēmējiem 

noslēgtajā līgumā Darbuzņēmējam ir jāiekļauj visi nosacījumi, kas Eiropas Parlamentam 
ļauj īstenot tās pašas tiesības un saņemt tās pašas garantijas, kuras tam p iešķirtas 
attiecībā uz Darbuzņēmēju. 

 
4. Eiropas Parlamentam ir tiesības pieprasīt no Darbuzņēmēja informāciju par piedāvātā 

apakšuzņēmēja atbilstību izslēgšanas kritērijiem, kā arī par attiecīgā apakšuzņēmēja 
tiesiskajām, regulatīvajām, finansiālajām, saimnieciskajām, tehniskajām un 
profesionālajām spējām, tostarp par atbilstību obligātajām prasībām, kas noteiktas 
konkursa specifikācijās. Cita starpā tas nozīmē, ka apakšuzņēmējam ir jāpilda 
pienākumi, kas tam vides, sociālajā un darba tiesību jomā ir noteikti Savienības tiesību 
aktos, valsts tiesību aktos un koplīgumos vai ar starptautiskām vides, sociālo un darba 
tiesību konvencijām, kuras norādītas Direktīvas 2014/24/ES X pielikumā. 

  
5. Ja uz apakšuzņēmēju attiecas kāds no II.17. panta 1. punkta d) vai e) apakšpunktā 

minētajiem gadījumiem, līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt Darbuzņēmējam aizstāt to 
ar citu apakšuzņēmēju. 

 
6.  Ja nav saņemta šā panta 1. punktā minētā atļauja vai nav ievēroti attiecīgie nosacījumi, 

Darbuzņēmēja noslēgtais apakšlīgums Eiropas Parlamentam nav saistošs un nekādi to 
neietekmē. 

 
 
II.7. PANTS. CESIJA 
 
1. Bez Eiropas Parlamenta iepriekšējas rakstiskas atļaujas Darbuzņēmējam nav tiesību 

pilnīgi vai daļēji nodot citām personām no Līguma izrietošās tiesības un pienākumus.  
 

2. Ikvienā ar cesionāriem noslēgtajā līgumā Darbuzņēmējam ir jāiekļauj visi nosacījumi, 
kas Eiropas Parlamentam ļauj īstenot tās pašas tiesības un saņemt tās pašas garantijas, 
kuras tam piešķirtas attiecībā uz Darbuzņēmēju. 
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3. Ja nav saņemta šā panta 1. punktā minētā atļauja vai nav ievēroti attiecīgie nosacījumi, 

Darbuzņēmēja noslēgtais cesijas līgums Eiropas Parlamentam nav saistošs un nekādi 
to neietekmē. 

 
 
II.8. PANTS. INTEREŠU KONFLIKTI UN PROFESIONĀLU INTEREŠU KONFLIKTI 
 
1. Darbuzņēmējs veic vajadzīgos pasākumus, lai nerastos situācija, kas varētu negatīvi 

ietekmēt neieinteresētu un objektīvu Līguma izpildi. Interešu konfliktu jo īpaši var izraisīt 
saimnieciskas intereses, politiska vai nacionāla piederība, radniecības vai emocionālas 
saites vai jebkādas citas attiecības un kopējas intereses. Interešu konflikts var rasties 
sevišķi Finanšu regulas 141. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā. 
Profesionālu interešu konflikts rodas tad, ja Darbuzņēmēja iepriekšējā vai pašreizējā 
profesionālā darbība ietekmē Darbuzņēmēja spēju pildīt Līgumu atbilstoši noteiktam 
kvalitātes standartam (Finanšu regulas I pielikuma 20.6. punkts). Ja ir aizdomas, ka 
Līguma izpildes laikā varētu rasties interešu konflikts vai profesionālu interešu konflikts, 
par to nekavējoties rakstiski jāziņo Eiropas Parlamentam. Ja rodas šāds konflikts, 
Darbuzņēmējam nekavējoties jāveic vajadzīgie pasākumi, lai to novērstu.  

 
2. Eiropas Parlamentam ir tiesības pārbaudīt, vai šie pasākumi ir atbilstoši, un vajadzības 

gadījumā pieprasīt noteiktā termiņā veikt papildu pasākumus. 
 
3. Darbuzņēmējs nodrošina, ka tā personāls, valde un vadītāji neatrodas situācijā, kas varētu 

izraisīt interešu konfliktu. Darbuzņēmējs, nekavējoties un neprasot no Eiropas Parlamenta 
kompensāciju, nomaina darbiniekus, kas atrodas šādā situācijā. 

 
4. Darbuzņēmējs apliecina: 
 

 ka nav izteicis un neizteiks nekādu piedāvājumu, no kura, izmantojot Līgumu, varētu 
gūt kādu priekšrocību; 

 
 ka tieši vai netieši nevienam nav piešķīris un nepiešķirs, tam nav un nebūs nolūka 

saņemt, tas nav mēģinājis un nemēģinās saņemt, tas nav pieņēmis un nepieņems 
nekādu labumu, finansiālu vai mantisku, kādas personas labā vai no kādas personas, 
ja šāds labums uzskatāms par nelikumīgu rīcību vai korupciju, kas ir stimuls vai 
atlīdzība saistībā ar Līguma izpildi. 

 
5. Pienākumus, kas izriet no šā panta, Darbuzņēmējs rakstiski dara zināmus savam 

personālam, valdei un vadītājiem, kā arī trešām personām, kas iesaistītas Līguma 
izpildē. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma šādu norādījumu un pienākumu kopiju 
nosūta Eiropas Parlamentam. 

 
 
II.9. PANTS. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS  
 
1. Definīcijas 
 
“Autors” ir fiziska persona, kas palīdz radīt rezultātu. 
 
“Iepriekš pastāvējis materiāls” ir materiāls, dokuments, tehnoloģija vai zinātība, kas ir 
pastāvējis, pirms Darbuzņēmējs to izmantojis rezultāta iegūšanai šā līguma izpildes procesā.  
 
“Iepriekš pastāvējušas tiesības” ir rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības uz iepriekš 
pastāvējušu materiālu; cita starpā tās var būt tiesības uz īpašumu, licences tiesības un/vai 
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lietošanas tiesības, kuras pieder Darbuzņēmējam, autoram, līgumslēdzējai iestādei vai kādai 
citai trešai personai.  
“Rezultāts” ir jebkādas formas vai veida rezultāts, ko plānots iegūt šā līguma izpildes procesā 
un kas ir nodots, un ko līgumslēdzēja iestāde pieņem galīgi vai daļēji. Šajā līgumā var sīkāk 
noteikt to, kādam jābūt rezultātam, lai to varētu nodot. Rezultātu var veidot ne vien 
Darbuzņēmēja paša vai tā uzdevumā radīti materiāli, bet arī iepriekš pastāvējuši materiāli.  
 
2. Rezultātu un izņēmuma tiesību īpašnieks 
 
Saskaņā ar Līgumu Savienība neatsaucami iegūst savā īpašumā rezultātus un visas 
intelektuālā īpašuma tiesības, un Savienības iegūtās īpašumtiesības ir spēkā visā pasaulē. 
Šādi iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības cita starpā ir jebkādas tiesības (piemēram, 
autortiesības un citas intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesības) uz jebkuru rezultātu un 
ikvienu tehnisko risinājumu un informāciju, ko Līguma izpildes procesā radījis vai izstrādājis 
Darbuzņēmējs vai tā apakšuzņēmējs. Līgumslēdzēja iestāde iegūtās tiesības drīkst izmantot 
un lietot saskaņā ar šā līguma noteikumiem. Savienība iegūst visas tiesības, tiklīdz 
līgumslēdzēja iestāde ir pieņēmusi Darbuzņēmēja nodotos rezultātus. Šāda nodošana un 
pieņemšana nozīmē, ka Darbuzņēmējs tiesības faktiski nodod Savienībai.  
 
Ar maksājumu par noteikto cenu Darbuzņēmējam cita starpā atlīdzina arī maksu, kas 
Darbuzņēmējam jāsaņem par to, ka Savienība iegūst īpašumtiesības, tostarp tiesības jebkādā 
veidā izmantot un lietot rezultātus. 
 
3. Licences tiesības uz iepriekš pastāvējušiem materiāliem 
 
Saskaņā ar šo līgumu Savienība neiegūst savā īpašumā iepriekš pastāvējušas tiesības. 
 
Darbuzņēmējs bez autoratlīdzības neatsaucami izdod Savienībai vienkāršu licenci uz iepriekš 
pastāvējušām tiesībām, kas ļauj Savienībai iepriekš pastāvējušos materiālus, tostarp ar tiem 
saistītās tiesības, izmantot visos šajā līgumā noteiktajos nolūkos. Licenci uz iepriekš 
pastāvējušām tiesībām Savienība saņem, tiklīdz līgumslēdzējai iestādei ir nodoti rezultāti un 
līgumslēdzēja iestāde tos ir pieņēmusi.  
 
Licence uz iepriekš pastāvējušām tiesībām, kuru Savienība saņēmusi saskaņā ar šo līgumu, 
ir derīga ikvienā teritorijā visā pasaulē un ir spēkā visā intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības laikā. 
 
Ar maksājumu par Līgumā noteikto cenu Darbuzņēmējam cita starpā atlīdzina arī maksu, kas 
Darbuzņēmējam jāsaņem par to, ka izdevis Savienībai licenci uz iepriekš pastāvējušām 
tiesībām un/vai nodevis šīs tiesības Savienībai, tostarp tiesības jebkādā veidā izmantot un 
lietot rezultātus saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, ja tādi ir. 
 
Ja Līguma izpildes vajadzībām Darbuzņēmējam nākas izmantot iepriekš pastāvējušus 
materiālus, kas pieder līgumslēdzējai iestādei, tā var pieprasīt, lai Darbuzņēmējs parakstītu 
attiecīgu licences līgumu. Šāda minēto materiālu izmantošana nenozīmē, ka tiesības ir 
nodotas Darbuzņēmējam, un attiecīgos materiālus tas drīkst izmantot tikai šā līguma izpildes 
vajadzībām. 
 
4. Izņēmuma tiesības  
 
Savienība iegūst šādas izņēmuma tiesības:  
 
a) reproducēt — tiesības atļaut vai aizliegt rezultātu kopuma vai atsevišķu to daļu tiešu vai 

netiešu reproducēšanu uz laiku vai pastāvīgu reproducēšanu ar jebkādiem l īdzekļiem 
(mehāniskiem, digitāliem vai citiem) un jebkādā veidā;  
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b) izziņot sabiedrībai — izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt attēlot rezultātus, tos prezentēt 
vai informēt par tiem sabiedrību ar pārraides līdzekļiem fiksētā vai bezvadu tīklā, cita 
starpā arī darīt tos sabiedrībai pieejamus tā, lai ikviens tiem pēc savas izvēles varētu 
piekļūt no jebkuras vietas un jebkurā laikā; šīs tiesības attiecas arī uz izziņošanu un 
pārraidi kabeļu vai satelītsakaru tīklā; 

c) izplatīt — izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt rezultātu vai rezultātu kopiju izplatīšanu 
sabiedrībai pārdošanas vai kādā citā ceļā; 

d) iznomāt — izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt rezultātu vai rezultātu kopiju nomu vai 
patapināšanu; 

e) pielāgot — izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt rezultātu pielāgošanu;  
f) tulkot — izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt rezultātu tulkošanu, pielāgošanu, 

aranžēšanu, atvasinātu darbu radīšanu uz rezultātu pamata un jebkādu citu izmaiņu 
izdarīšanu, attiecīgā gadījumā nodrošinot, ka tiek ievērotas autoru morālās tiesības ; 

g) ja rezultāti vai daļa no tiem ir datubāze — izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt citiem 
medijiem ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādā veidā izgūt visu datubāzes saturu vai būtisku 
tā daļu un izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt visa datubāzes satura vai būtiskas tā daļas 
atkārtotu izmantošanu kopiju izplatīšanas vai nomas ceļā, tiešsaistē vai cita veida 
pārraides ceļā; 

h) ja rezultāti vai daļa no tiem ir patentējams tiesību objekts — tiesības tos reģistrēt kā 
patentētus un turpmāk pilnībā izmantot šādu paten tu; 

i) ja rezultāti vai daļa no tiem ir logotips vai tiesību objekts, ko var reģistrēt kā preču zīmi  — 
tiesības šādu logotipu vai tiesību objektu reģistrēt kā preču zīmi un turpmāk to pilnībā 
izmantot un lietot; 

j) ja rezultāti vai daļa no tiem ir zinātība — tiesības izmantot šādu zinātību tā, kā tas 
vajadzīgs rezultātu pilnīgai izmantošanai saskaņā ar šo līgumu, un tiesības darīt to 
pieejamu darbuzņēmējiem vai apakšuzņēmējiem, kuri rīkojas līgumslēdzējas iestādes 
uzdevumā, ar nosacījumu, ka tie vajadzības gadījumā paraksta attiecīgu apņemšanos 
ievērot konfidencialitāti; 

k) ja rezultāti ir dokumenti: 
i)  tiesības atļaut dokumentu atkārtotu izmantošanu; “atkārtota izmantošana” nozīmē, ka 

fiziskas vai juridiskas personas izmanto dokumentus tādiem komerciāliem vai 
nekomerciāliem mērķiem, kas nav sākotnējais dokumenta izstrādāšanas mērķis;  

ii) tiesības uzglabāt un arhivēt rezultātus saskaņā ar dokumentu pārvaldības 
noteikumiem, kas jāievēro līgumslēdzējai iestādei, cita starpā arī tiesības tos 
digitalizēt vai pārveidot citā formātā uzglabāšanas vai jauna pielietojuma nolūkā;  

l) ja rezultāti vai daļa no tiem ir programmatūra, tostarp pirmkods, objektkods un attiecīgā 
gadījumā dokumentācija, sagatavošanās materiāli un rokasgrāmatas, tad papildus 
pārējām šajā pantā minētajām tiesībām tās ir: 
i) lietotāja tiesības uz jebkādu pielietojumu, kas izriet no šā līguma un ko iecerējušas 

līgumslēdzējas puses, gan Savienībai, gan apakšuzņēmējiem, kuri rīkojas Savienības 
uzdevumā; 

ii) tiesības programmatūru dekompilēt vai disasemblēt; 
m) licencētu iepriekš pastāvējušu tiesību gadījumā — tiesības izdot trešām personām licenci 

vai apakšlicenci uz šajā līgumā noteiktajām izņēmuma tiesībām vai lietošanas veidiem;  
n) lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas morālās tiesības, ja Darbuzņēmējs uz tām atsaucas,  — 

tiesības līgumslēdzējai iestādei (ja vien šajā līgumā nav norādīts citādi) publicēt rezultātus, 
norādot vai nenorādot autora(-u) vārdu(-s), un tiesības izlemt, kad un vai vispār rezultātus 
drīkst atklāt un publicēt. 

 
Darbuzņēmējs garantē, ka Savienība var īstenot izņēmuma tiesības uz visām rezultātu daļām 
un izmantot tās noteiktajos nolūkos neatkarīgi no tā, vai rezultātus radījis Darbuzņēmējs vai 
tos veido iepriekš pastāvējuši materiāli. 
 
Ja iepriekš pastāvējušus materiālus Darbuzņēmējs rezultātos iekļauj pēc savas ierosmes, 
līgumslēdzējai iestādei var būt pieņemami saprātīgi ierobežojumi, kas ietekmē iepriekš 
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uzskaitītās tiesības, ja vien attiecīgos materiālus var viegli identificēt un nošķirt no pārējiem, ja 
tie nav būtiski rezultātu elementi un ja ir pieņemams šādu materiālu aizstāšanas risinājums, 
ko līgumslēdzēja iestāde bez papildu izmaksām vajadzības gadījumā varētu izmantot. Šādā 
gadījumā Darbuzņēmējam, pirms tas izvēlas šādu risinājumu, par to ir skaidri jāinformē 
līgumslēdzēja iestāde, kurai ir tiesības attiecīgo risinājumu noraidīt.  
 
5. Iepriekš pastāvējušu tiesību identificēšana  
 
Nododot rezultātus, Darbuzņēmējam ir jāgarantē, ka rezultātus un iepriekš pastāvējušos 
materiālus, kas ir to neatņemama daļa, līgumslēdzēja iestāde pēc saviem ieskatiem var 
izmantot atbilstoši šā līguma noteikumiem, nesaņemot pretenzijas no autoriem vai no trešām 
personām, un ka ir iegūtas vai licencētas visas iepriekš pastāvējušās tiesības, kuras ir 
vajadzīgas.  
 
Šajā nolūkā Darbuzņēmējam ir jāizveido saraksts ar visām iepriekš pastāvējušām tiesībām uz 
šā līguma rezultātiem vai atsevišķām to daļām, cita starpā norādot arī tiesību subjektus. Ja 
iepriekš pastāvējušu tiesību uz rezultātiem nav, Darbuzņēmējam ir jāsniedz attiecīgs 
apliecinājums. Darbuzņēmējam šāds saraksts vai apliecinājums līgumslēdzējai iestādei ir 
jāiesniedz ne vēlāk kā kopā ar atlikuma maksājuma pieprasījumu.  
 
6. Pierādījums par iepriekš pastāvējušu tiesību piešķiršanu  
 
Pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma Darbuzņēmējam ir jāsniedz pierādījums, kas 
apliecina, ka Darbuzņēmējam pieder vai ka tam ir tiesības lietot visas sarakstā iekļautās 
iepriekš pastāvējušās tiesības, izņemot tās tiesības, kuras pieder Savienībai vai uz kurām 
Savienība izdevusi licenci. Līgumslēdzēja iestāde šo pierādījumu var pieprasīt pat tad, ja šā 
līguma izpilde jau ir beigusies. 
 
Šāds pierādījums var būt, piemēram, tāds, kas apliecina tiesības uz citu dokumentu daļām, 
attēliem, diagrammām, skaņu, mūziku, tabulām, datiem, programmatūru, tehniskām 
inovācijām, zinātību, IT izstrādes rīkiem, rutīnām, apakšrutīnām vai citām programmām (“fona 
tehnoloģija”), koncepcijām, dizainu, instalācijām vai mākslas darbiem, datiem, izejmateriāliem 
vai fona materiāliem vai citām ārējas izcelsmes daļām. 
 
Attiecīgā gadījumā šāds pierādījums obligāti ietver:  
 

a) programmatūras produkta nosaukumu un versijas numuru;  
b) norādi, ar ko pilnībā identificē darbu un tā radītāju, komponistu, mūziķi, izstrādātāju, 

autoru, tulkotāju, personu, kura ievadījusi datus, grafikas dizaineri, izdevēju, redaktoru, 
fotogrāfu, producentu;  

c) produkta lietošanai izdotās licences kopiju vai tādas vienošanās kopiju, ar ko attiecīgās 
tiesības ir piešķirtas Darbuzņēmējam, vai norādi uz šādu licenci;  

d) ja daļu no rezultātiem ir radījis Darbuzņēmēja personāls, — tādas vienošanās kopiju 
vai izrakstu no tāda darba līguma, ar ko attiecīgās tiesības ir piešķirtas 
Darbuzņēmējam;  

e) atrunas tekstu, ja tāda ir. 
 

Pierādījuma sniegšana neatbrīvo Darbuzņēmēju no atbildības, ja tiek konstatēts, ka tas nav 
vajadzīgo tiesību turētājs, neatkarīgi no tā, kad un kurš šo faktu ir atklājis.  
 
Turklāt Darbuzņēmējs garantē, ka tam ir attiecīgas tiesības vai ka tas ir pilnvarots nodot 
galīgos rezultātus un ka tas ir veicis visus ar galīgajiem rezultātiem saistītos maksājumus, 
tostarp maksājumus autortiesību aģentūrām, vai apstiprinājis šādu maksājumu izpildi. 
 
7. Darbu citēšana rezultātos 
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Darbuzņēmējam rezultātos ir skaidri jānorāda visi citāti no esošiem darbiem. Izsmeļošai 
atsaucei attiecīgā gadījumā būtu jāietver autora vārds, darba nosaukums, publicēšanas 
datums un vieta, tapšanas datums, norāde uz to, kur publikācija ir atrodama internetā, numurs, 
sējums un cita informācija, kas ļauj viegli identificēt izcelsmi.  
 
8. Autoru morālās tiesības 
 
Nododot rezultātus, Darbuzņēmējs garantē, ka autori neizmantos autortiesības, lai, 
atsaucoties uz savām morālajām tiesībām, iebilstu pret šādu rīcību:  
 

a) sabiedrību ar rezultātiem iepazīstina, norādot autora vārdu vai to nenorādot;  
b) pēc tam, kad rezultāti galīgajā versijā ir nodoti līgumslēdzējai iestādei, tos izpauž vai 

arī neizpauž;  
c) rezultātus pielāgo, ja vien to dara, nekaitējot autora godam vai reputācijai.  
 

Ja ir morālas tiesības uz atsevišķiem rezultātiem, kas aizsargāti ar autortiesībām, tad 
Darbuzņēmējam ir jāsaņem no autoriem piekrišana, ar kuru autori atbilstoši piemērojamo 
tiesību aktu noteikumiem apliecina attiecīgo morālo tiesību piešķiršanu vai atteikšanos no tām, 
un Darbuzņēmējam ir jābūt gatavam pēc pieprasījuma sniegt dokumentārus pierādījumus.  
 
9. Attēlu izmantošanas tiesības un skaņu ieraksti  
 
Ja rezultātos ir redzamas fiziskas personas vai tajos ir atpazīstams kādas personas balss vai 
citu personisku elementu ieraksts, tad Darbuzņēmējam no šīm personām (vai nepilngadīgu 
personu gadījumā no personām, kurām ir aizgādības tiesības) ir jāsaņem apliecinājums, ar ko 
tās ļauj izklāstītajā veidā izmantot savu attēlu, balss vai personisku elementu ierakstu, un 
Darbuzņēmējam pēc pieprasījuma ir jāiesniedz līgumslēdzējai iestādei šādas atļaujas kopija. 
Darbuzņēmējam saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem ir jāveic visi pasākumi, 
kas nepieciešami, lai saņemtu šādu piekrišanu.  
 
10. Autortiesību zīme uz iepriekš pastāvējušām tiesībām 
 
Ja Darbuzņēmējs patur iepriekš pastāvējušas tiesības uz rezultātu daļām, tad gadījumos, kad 
rezultātu izmanto atbilstoši Līguma I.15. panta 1. punktam, ir jāiekļauj attiecīga norāde ar šādu 
atrunu “© — gads — Eiropas Savienība. Visas tiesības aizsargātas. Atsevišķas daļas ar 
nosacījumiem licencētas ES” vai ar jebkādu citu līdzvērtīgu atrunu, kuru līgumslēdzēja iestāde 
uzskata par attiecīgā gadījumā piemērotāko vai par kuru puses var vienoties katrā atsevišķā 
gadījumā. Šis nosacījums nav spēkā gadījumos, kad šādu norādi, jo īpaši praktisku iemeslu 
dēļ, iekļaut nebūtu iespējams. 
 
11. Savienības finansējuma atpazīstamība un attiecīga atruna  
 
Ja Darbuzņēmējs izmanto rezultātus, tam ir jāapliecina, ka rezultāti tapuši ar Savienību 
noslēgta līguma izpildes rezultātā un ka Darbuzņēmējs pauž tikai savu viedokli, kas nav 
uzskatāms par līgumslēdzējas iestādes oficiālo nostāju. Līgumslēdzēja iestāde var rakstveidā 
atbrīvot no šī pienākuma vai iesniegt atrunas tekstu.  
 
 
II.10. PANTS. KONFIDENCIALITĀTE UN SLEPENĪBA 
 
1. Ja vien vispirms nav saņemta Eiropas Parlamenta rakstiska atļauja, Darbuzņēmējam ir 

pienākums neatklāt nevienai nepiederošai personai faktus, datus, zināšanas, dokumentus 
vai citu informāciju, ko Eiropas Parlaments Darbuzņēmējam sniedzis kā konfidenciālu. 
Darbuzņēmējam šis pienākums ir jāpilda arī pēc tam, kad tas pilnībā veicis savus 
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uzdevumus. Šis pienākums attiecas uz jebkādu informāciju tik ilgi, kamēr to neatļauj 
publiskot.  

 
2. Darbuzņēmējs liek ievērot konfidencialitāti arī saviem aģentiem, algotiem darbiniekiem, 

sadarbības partneriem, kā arī iespējamiem apakšuzņēmējiem un cesionāriem.  
 
3. Darbuzņēmējs savā un sava personāla vārdā apņemas neizmantot un neizpaust trešām 

personām faktus, datus, zināšanas, dokumentus vai citu informāciju, kas saņemta vai 
iegūta Līguma izpildes gaitā, kā arī visus sniegto pakalpojumu rezultātus, ja vien tas nav 
nepieciešams Līguma izpildes nolūkā un ja vien vispirms nav saņemta Eiropas 
Parlamenta rakstiska atļauja. Šīs saistības ir spēkā arī pēc Līguma izpildes.  

 
4. Šis pants neskar iespējamos Darbuzņēmēja pienākumus, kas izriet no piemērojamiem 

noteikumiem vai normām, kuras noteikušas tiesu iestādes vai kompetentās iestādes.  
 
II.11. PANTS. DATU AIZSARDZĪBA 
 
1. Eiropas Parlamenta īstenotajai personas datu apstrādei piemēro Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.). 

 
Regulu (ES) 2018/1725 piemēro arī personas datu apstrādei, ko Darbuzņēmējs īsteno 
Eiropas Parlamenta uzdevumā, un Darbuzņēmējs pilda visus no tās izrietošos 
pienākumus. Darbuzņēmējs un tā apakšuzņēmēji, īstenojot datu apstrādes darbības 
Eiropas Parlamenta uzdevumā, ir “apstrādātāji” minētās regulas 3. panta 12. punkta 
nozīmē. 

 
Jebkādai citai personas datu apstrādei, ko Darbuzņēmējs īsteno saistībā ar šo Līgumu, 
piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu 
brīvu apriti (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). Neskarot citus minētajā regulā paredzētus 
gadījumus, personas datu apstrāde saistībā ar šo Līgumu ir atļauta tikai tad, ja tas 
vajadzīgs Līguma izpildei.  

 
2. Turpmākos punktus piemēro Darbuzņēmēja īstenotajai personas datu apstrādei Eiropas 

Parlamenta uzdevumā, ciktāl šis Līgums paredz šādu apstrādi.  
 
3. Šā Līguma izpildei izmantotie serveri un citas datu apstrādes iekārtas atrodas Regulas 

(ES) 2018/1725 ģeogrāfiskās piemērošanas jomas teritorijā, un tiem iespējams piekļūt 
tikai no šīs teritorijas, vai tādas trešās valsts teritorijā, attiecībā uz kuru Komisija saskaņā 
ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantu ir nolēmusi, ka tā nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni visā savā teritorijā, tās daļā vai vienā vai vairākos konkrētos 
sektoros. Ja šāda lēmuma nav, serveru vai citu datu apstrādes iekārtu izvietošana trešās 
valsts teritorijā ir iespējama, vienīgi ievērojot Regulas (ES)  2018/1725 48. un 50. pantā 
paredzētos nosacījumus.  

 
4. Darbuzņēmējs var rīkoties tikai saskaņā ar dokumentētiem norādījumiem, ko sniedzis 

I.13. panta 1. punktā minētais pārzinis, tostarp attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju, izņemot gadījumus, ja to paredz Savienības 
vai dalībvalsts tiesību akti, kas piemērojami apstrādātājam. Šādā gadījumā apstrādātājs 
informē pārzini par minēto juridisko prasību pirms datu apstrādes, ja vien attiecīgais 
tiesību akts neliedz sniegt šādu informāciju svarīgu sabiedrības interešu dēļ. 
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Darbuzņēmējs bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 48  stundu laikā pēc tam, kad 
uzzinājis par pārkāpumu, informē pārzini par attiecīgajiem personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem. Šādos gadījumos Darbuzņēmējs sniedz pārzinim vismaz šādu 
informāciju: 
 
a) personas datu aizsardzības pārkāpuma raksturs, tostarp, ja iespējams, skarto datu 
subjektu kategorijas un aptuvenais skaits un skarto personas datu ierakstu kategorijas 
un aptuvenais skaits; 
 
b) iespējamās pārkāpuma sekas; 
 
c) pasākumi, kas veikti vai ko ierosināts veikt, lai novērstu pārkāpumu, un attiecīgā 
gadījumā pasākumi pārkāpuma iespējamās nelabvēlīgās ietekmes mazināšanai.  

 
Apstrādātājs nekavējoties informē pārzini, ja, viņaprāt, kāds norādījums pārkāpj šo 
regulu vai citus Savienības vai dalībvalstu datu aizsardzības noteikumus.  

 
5. Darbuzņēmējs nodrošina, ka visi līgumi, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem, lai īstenotu 

apstrādes darbības Eiropas Parlamenta uzdevumā, paredz tādus pašus datu 
aizsardzības pienākumus, kādi noteikti šajā Līgumā. Darbuzņēmējs sniedz Eiropas 
Parlamentam šo līgumu kopiju. 

 
6. Darbuzņēmējs  
 
a) nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās 

ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts attiecīgs likumisks pienākums ievērot 
konfidencialitāti, un piešķir tām piekļuvi personas datiem tikai tādā apmērā, kāds 
vajadzīgs šā Līguma īstenošanai, pārvaldībai un uzraudzībai;  

 
b) ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā apstrādes būtību, palīdz pārzinim ar atbilstīgiem 

tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas nodrošina, ka pārzinis var izpildīt 
savu pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem par datu subjekta tiesību īstenošanu;  

 
c) palīdz pārzinim nodrošināt Savienības tiesību aktos un jo īpaši Regulas (ES)  2018/1725 

14. līdz 25. pantā un 33. līdz 41. pantā noteikto pienākumu izpildi, ņemot vērā apstrādes 
būtību un Darbuzņēmējam pieejamo informāciju;  

 
d) pēc to pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas, kuri saistīti ar datu apstrādi, pēc pārziņa 

izvēles dzēš vai atdod strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā visus 
personas datus pārzinim un dzēš esošās kopijas, ja vien Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktos nav paredzēta personas datu glabāšana;  

 
e) dara pieejamu pārzinim visu informāciju, kas vajadzīga, lai apliecinātu, ka tiek pildīti šajā 

pantā paredzētie pienākumi, jo īpaši attiecībā uz īstenotajiem pasākumiem, un lai ļautu 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, pārzinim vai citam pārziņa pilnvarotam 
revidentam veikt revīzijas, tostarp pārbaudes, un sniegtu tajās ieguldījumu. 

 
7. Darbuzņēmējs īsteno piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai 

nodrošinātu riska pakāpei atbilstošu drošības līmeni, cita starpā pēc vajadzības:  
 
a) personas datu pseidonimizāciju un šifrēšanu;  
 
b) spēju nodrošināt apstrādes sistēmu un pakalpojumu nepārtrauktu konfidencialitāti, 
integritāti, pieejamību un noturību;  
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c) spēju laicīgi atjaunot personas datu pieejamību un piekļuvi tiem gadījumā, ja ir noticis 
fizisks vai tehnisks negadījums;  

 
d) procesu regulārai tehnisko un organizatorisko pasākumu efektivitātes testēšanai, 

izvērtēšanai un novērtēšanai, lai nodrošinātu apstrādes drošību;  
 
e) pasākumus, kuru mērķis ir personas datu aizsardzība no nejaušas vai nelikumīgas 

nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanas, nozaudēšanas, 
pārveidošanas, neatļautas izpaušanas vai piekļuves tiem. 

 
8. Darbuzņēmējs veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka fiziskas personas, kas darbojas tā 

pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, tos apstrādā tikai saskaņā ar pārziņa 
norādījumiem, ja vien datu apstrādi neparedz Savienības tiesību akti.  

 
9. Darbuzņēmējs nekavējoties informē pārzini par visiem juridiski saistošiem pārziņa 

uzdevumā apstrādātu personas datu izpaušanas pieprasījumiem, kas saņemti no 
jebkādas valsts iestādes, cita starpā no trešās valsts iestādes.  

 
10 Eiropas Parlamentam ir tiesības pārbaudīt to, vai un kā Darbuzņēmējs ievēro šos 

pienākumus un īsteno šajā pantā paredzētos pasākumus.  
 
II.12. PANTS. AIZLIEGUMS IZMANTOT EIROPAS PARLAMENTA TĒLU 
 
1. Darbuzņēmējs nedrīkst izmantot Eiropas Parlamenta ēku ārskatus vai iekšskatus 

reklāmas vai komerciāliem mērķiem, ja iepriekš nav saņemta Eiropas Parlamenta 
rakstiska atļauja. 

 
2. Šā panta 1. punktā minēto atļauju Eiropas Parlaments var sniegt ar īpašiem nosacījumiem 

un tikai uz noteiktu laiku. 
 
 
II.13. PANTS. INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA, IZPLATĪŠANA UN PUBLICĒŠANA 
 
1. Darbuzņēmējs Eiropas Parlamentam atļauj neatkarīgi no nolūka, veida un izmantojamā 

informācijas nesēja apstrādāt, izmantot, izplatīt un publicēt datus, kas iekļauti Līgumā vai 
attiecas uz to, jo īpaši, ja tas skar Darbuzņēmēja identitāti, Līguma priekšmetu un izpildes 
termiņu, samaksāto summu un ziņojumus. Personas datiem piemēro attiecīgos Līguma 
īpašos noteikumus. 

 
2. Pirms izplatīt vai publicēt jebkādu ar Līgumu saistītu informāciju, Darbuzņēmējam ir 

jāsaņem Eiropas Parlamenta rakstiska atļauja. Eiropas Parlaments kā priekšnoteikumu 
atļaujas saņemšanai var pieprasīt, lai Darbuzņēmējs norādītu Eiropas Savienības 
samaksāto summu, un tas var izvirzīt arī citus nosacījumus atļaujas saņemšanai. 
Publicētajā vai izplatītajā informācijā jebkurā gadījumā ir jābūt norādei, ka sniegtā 
informācija ir uzskatāma par Darbuzņēmēja viedokli un ka tā neatspoguļo Eiropas 
Parlamenta oficiālo nostāju.  

 
3. Informāciju, ko Darbuzņēmējs ieguvis saistībā ar Līgumu, ir atļauts izmantot tikai Līguma 

izpildes mērķiem, ja vien Eiropas Parlaments vispirms nav nepārprotami sniedzis 
Darbuzņēmējam attiecīgu rakstisku atļauju. 
 

4. Visu informāciju un dokumentus, ko Darbuzņēmējs vai apakšuzņēmēji ir saņēmuši 
Līguma izpildes gaitā, kā arī visus Līguma izpildes rezultātus uzskata par tādiem, uz ko 
saistībā ar arhīvu neaizskaramību attiecas Protokols Nr.  7 par privilēģijām un imunitāti 
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Eiropas Savienībā. Tas attiecas arī uz visiem pārziņa uzdevumā apstrādātajiem datiem, 
kā arī uz II.11. panta 3. punktā minētajiem serveriem un citām datu apstrādes iekārtām.  
 
Ja valsts iestādes vai jebkāda cita trešā persona pieprasa piekļuvi šādai informācijai, 
dokumentiem, rezultātiem, datiem, serveriem vai iekārtām, Darbuzņēmējs vai 
apakšuzņēmēji šādu piekļuvi atsaka, nosūta pieprasījumu iesniegušo personu pie Eiropas 
Parlamenta un informē Parlamentu par šādu pieprasījumu.  

 
 
II.14. PANTS. EIROPAS PARLAMENTAM PIEDEROŠĀ INVENTĀRA VAI PIEEJAMO 
PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA 
 
1. Telefonu, datortehniku vai biroja iekārtas un/vai citus pakalpojumus, kas nodoti 

Darbuzņēmēja un tā personāla rīcībā, kā noteikts konkursa specifikācijās, drīkst izmantot 
vienīgi profesionāliem nolūkiem.   

 
2. Eiropas Parlaments ir tiesīgs, ievērojot spēkā esošos noteikumus, it īpaši saistībā ar 

privātās dzīves neaizskaramību un komercnoslēpumu, jebkurā brīdī pārbaudīt 
Darbuzņēmēja vai tā personāla faktisko inventāra un/vai pakalpojumu izmantošanu. 
Darbuzņēmējs apņemas rakstiski informēt savu personālu par šīm Eiropas Parlamenta 
tiesībām. 

 
3. Ja tiek konstatēta neprofesionāla vai citādi neatbilstīga izmantošana, Darbuzņēmējs tiek 

brīdināts. Ja problēma netiek novērsta, piekļuve attiecīgajam inventāram un/vai 
pakalpojumiem tiek liegta. Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka konstatētais pārkāpums ir 
smags, tas var liegt piekļuvi attiecīgajam inventāram un/vai pakalpojumiem bez 
iepriekšēja brīdinājuma.  

 
4. Darbuzņēmēja atbildība bojājumu gadījumā, kas radušies iepriekšējā punktā minētās 

izmantošanas rezultātā, ir noteikta I.10. pantā un II.2. pantā. Eiropas Parlaments var 
piemērot I.10. panta 1. punkta noteikumus, lai attiecīgi kompensētu radītos zaudējumus.  

 
 
II.15. PANTS. DARBUZŅĒMĒJA RĪCĪBĀ ESOŠIE MATERIĀLI, DETAĻAS, IEKĀRTAS, 
RASĒJUMI, PARAUGI, APRĪKOJUMS, MODEĻI, ŠABLONI, MĒRINSTRUMENTI UN 
PROGRAMMATŪRA, KAS PIEDER EIROPAS PARLAMENTAM  
 
1. Ja ir nozaudēti vai bojāti Eiropas Parlamentam piederošie materiāli, detaļas, iekārtas, 

rasējumi, paraugi, aprīkojums, modeļi, šabloni, mērinstrumenti vai programmatūra, kas ir 
Darbuzņēmēja rīcībā Līguma izpildes vajadzībām un ko tas šajā nolūkā ir saņēmis no 
Eiropas Parlamenta vai iegādājies Eiropas Parlamenta uzdevumā, tad atbildību par to 
uzņemas Darbuzņēmējs.  

 
2. Pēc apspriešanās ar Darbuzņēmēju Eiropas Parlaments izvēlas, vai kompensācija par šā 

panta 1. punktā minēto priekšmetu nozaudēšanu vai bojāšanu notiks natūrā (aizvietošana 
vai atjaunošana sākotnējā stāvoklī) vai samaksājot atlīdzību, kas vienāda ar cenu par tādu 
pašu priekšmetu dienā, kad tas nozaudēts vai sabojāts, un ko vajadzības gadījumā 
palielina par summu, kura jāmaksā valsts iestāžu pieprasīto nodevu un netiešu nodokļu 
veidā. 

 
3. Ja šā panta 1. punktā minētā īpašuma vērtību ietekmē nolietojums, ņem vērā tikai tā 

atlikušo vērtību. 
 
 
II.16. PANTS. NEPĀRVARAMA VARA 
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1. Par nepārvaramu varu uzskata neparedzamu un ārkārtēju situāciju vai notikumu, kuru 

Puses nespēj kontrolēt un kurš vienai no Pusēm neļauj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām 
saistībām, kuru nav izraisījusi attiecīgās Puses kļūda vai nolaidība un no kura ar pienācīgu 
pārbaudi nav bijis iespējams izvairīties. Aprīkojuma un materiālu defekti vai novēlota to 
saņemšana, darba strīdi, streiki, apakšuzņēmēja saistību neizpilde un finansiālas 
problēmas nav uzskatāmas par nepārvaramas varas apstākļiem, izņemot gadījumus, ja 
tie ir nepārvaramas varas apstākļu tiešas sekas. 

 
2. Puse, kas saskārusies ar nepārvaramas varas apstākļiem, ar ierakstītu vēstuli ar 

apstiprinājumu par saņemšanu vai līdzvērtīgā veidā nekavējoties informē otru Pusi, 
attiecīgi norādot, kas tie ir par apstākļiem, cik ilgi tie varētu būt spēkā un kādas tiem varētu 
būt sekas. 

 
3. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ja 

Darbuzņēmējam uzticēto uzdevumu izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, 
Darbuzņēmējam nav tiesību saņemt atlīdzību vai kompensāciju. Ja uzdevumi ir izpildīti 
daļēji, tad atlīdzību saņem par faktiski izpildītajiem darbiem. Šie noteikumi neietekmē 
Darbuzņēmēja tiesības saņemt ceļa un uzturēšanās izdevumu atlīdzinājumu, kā arī 
izdevumu atlīdzinājumu saistībā ar iekārtu un materiālu nosūtīšanu Līguma izpildes 
vajadzībām.   

 
4. Puses veic vajadzīgos pasākumus, lai zaudējumus samazinātu līdz minimumam.  
 
 
II.17. PANTS. EIROPAS PARLAMENTA TIESĪBAS LAUZT LĪGUMU 
 
1. Neceļot prasību tiesā un neizmaksājot atlīdzību, Eiropas Parlaments ir tiesīgs lauzt 

Līgumu vai tā daļu, nosūtot ierakstītu vēstuli ar apstiprinājumu par saņemšanu, šādos 
gadījumos: 

 
a) ja uz Darbuzņēmēju vai personu, kura uzņemas neierobežotu atbildību par 

Darbuzņēmēja parādiem, attiecas kāds no Finanšu regulas 136.  panta 1. punkta 
a) vai b) apakšpunktā minētajiem gadījumiem; 

 
b) ja uz Darbuzņēmēju vai personu Finanšu regulas 136. panta 4. punkta 

a) un c) apakšpunkta nozīmē attiecas kāds no Finanšu regulas 136.  panta 1. punkta 
c) līdz h) apakšpunktā vai 136. panta 2. punktā minētajiem gadījumiem; 

 
c) ja Darbuzņēmējs nepilda pienākumus, kas tam vides, sociālajā un darba tiesību 

jomā ir noteikti Savienības tiesību aktos, valsts tiesību aktos un koplīgumos vai ar 
starptautiskām vides, sociālo un darba tiesību konvencijām, kuras norādītas 
Direktīvas 2014/24/ES X pielikumā;  

 
d) ja Darbuzņēmējs ir situācijā, ko varētu uzskatīt par interešu konfliktu vai par 

profesionālu interešu konfliktu, kā norādīts II.8. pantā; 
 
e) ja Darbuzņēmējs ir sagrozījis informāciju, kas pieprasīta kā nosacījums līdzdalībai 

procedūrā, vai nav sniedzis šo informāciju; 
 
f) ja Eiropas Parlaments uzskata, ka Darbuzņēmēja juridiskā, finanšu, tehniskā vai 

organizatoriskā statusa maiņa var būtiski ietekmēt Līguma izpildi;  
 
g) ja Darbuzņēmējs savas vainas dēļ nespēj saņemt kādu atļauju vai licenci, kas 

vajadzīga Līguma izpildei; 
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h) ja Darbuzņēmējs 15 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ierakstītā vēstulē ar 

apstiprinājumu par saņemšanu ir saņēmis oficiālu paziņojumu, kurā Eiropas 
Parlaments viņu informē par neizpildītajām līgumsaistībām, tostarp tām, kas 
minētas konkursa specifikācijās un to pielikumos vai Darbuzņēmēja piedāvājumā, 
joprojām pilnībā vai daļēji nepilda savas līgumsaistības; 

 
i) ja Darbuzņēmējam ir piemērots sods saskaņā ar Finanšu regulas 138.  pantu; 
 
j) ja pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkuma procedūrā vai Līguma izpildē 

ir atklātas nopietnas nepilnības, pārkāpumi, korupcija vai krāpšana. Ja šādas 
nepilnības, pārkāpumi, korupcija vai krāpšana ir notikusi Darbuzņēmēja vainas dēļ, 
Eiropas Parlaments atkarībā no nepilnību, pārkāpumu, korupcijas vai krāpšanas 
apmēra var atteikties veikt maksājumu, atgūt jau samaksāto summu vai lauzt ar šo 
Darbuzņēmēju noslēgtos līgumus; 

 
k) ja būtiskas izmaiņas, ko izraisījusi Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas 

Savienības, rada šaubas par principiem, uz kuru pamata Puses noslēgušas Līgumu, 
un nav pamatoti gaidīt, lai Eiropas Parlaments turpinātu līguma izpildi, vai arī Līguma 
turpmāka izpilde būtu pretrunā Parlamenta juridiskajiem pienākumiem.  

 
2. Nepārvaramas varas apstākļos, par ko paziņots saskaņā ar II.16. pantu, ikviena Puse var 

lauzt Līgumu, ja izpildi nav iespējams nodrošināt laikposmā, kas atbilst vismaz vienai 
piektdaļai no Līguma īpašajos noteikumos norādītā termiņa.  

 
3. Pirms Līguma laušanas saskaņā ar šā panta 1. punkta i) apakšpunktu ir jādod 

Darbuzņēmējam iespēja sniegt paskaidrojumus ne vēlāk kā 15  kalendāro dienu laikā, 
skaitot no dienas, kad nosūtīta ierakstīta brīdinājuma vēstule ar apstiprinājumu par 
saņemšanu. 

 
4. Uzskata, ka Līgums ir lauzts dienā, kad Darbuzņēmējs ir saņēmis ierakstītu vēstuli ar 

apstiprinājumu par saņemšanu, kurā paziņots par Līguma laušanu, vai dienā, kas norādīta 
vēstulē par Līguma laušanu. 

 
5. Līguma laušanas sekas ir šādas: 
 

a) ja Eiropas Parlaments, neskarot citus Līguma noteikumus, lauž Līgumu saskaņā ar šo 
pantu, Darbuzņēmējs atsakās no prasībām par sagaidāmu tiešu vai netiešu zaudējumu 
atlīdzību, ieskaitot par sagaidāmo peļņas zudumu daļēji sniegtu pakalpojumu dēļ. 
Saņemot vēstuli par Līguma laušanu, Darbuzņēmējs veic nepieciešamos pasākumus, 
lai samazinātu izdevumus, novērstu zaudējumus un atceltu vai mazinātu savas 
saistības. Par darbiem, kas veikti līdz Līguma laušanas dienai, Darbuzņēmējam ne 
vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā pēc Līguma laušanas dienas jāsagatavo īpašajos 
noteikumos norādītie dokumenti; 
 

b) Eiropas Parlaments var pieprasīt atlīdzināt visus nodarītos tiešos vai netiešos 
zaudējumus un/vai kaitējumu un atgūt visas summas, kas Darbuzņēmējam izmaksātas 
saskaņā ar Līgumu; 
 

c) pēc Līguma laušanas Eiropas Parlaments neizpildīto līgumsaistību pabeigšanai var 
nolīgt citu Darbuzņēmēju. Lai garantētu Līgumā paredzēto pakalpojumu pienācīgu 
izpildi, Eiropas Parlamentam ir tiesības pēc rakstiskas sazināšanās ar Darbuzņēmēju 
uzticēt to izpildi citam Darbuzņēmējam, pat nelaužot Līgumu. Šādā gadījumā Eiropas 
Parlamentam, neskarot citas tiesības un garantijas, kuras tam piešķirtas saskaņā ar 
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Līgumu, ir tiesības no Darbuzņēmēja pieprasīt papildu atlīdzību par izdevumiem, kas 
Eiropas Parlamentam radušies, nodrošinot Līguma izpildes pabeigšanu; 
 

d) pēc Līguma laušanas Eiropas Parlaments var piemērot administratīvas un finansiālas 
sankcijas, ievērojot Finanšu regulas 136. līdz 141. pantā izklāstītos nosacījumus. 

 
 
II.18. PANTS. STRĪDI UN EKSPERTĪZES 
 
1. Ja rodas domstarpības, kuru atrisināšanai vajadzīgas faktu pārbaudes vai tehniskas 

pārbaudes, Puse, kurai ir pretenzijas, var pieprasīt ekspertīzi, pirms tiek celta prasība 
tiesā. Šādā gadījumā iepriekš minētā Puse rakstiski informē otru Pusi par domstarpību 
priekšmetu un piedāvā ekspertu. 

 
2. Otra Puse 15 kalendāro dienu laikā paziņo, vai pieņem šo ekspertu, un, ja tā šo ekspertu 

noraida, tā iesniedz savu priekšlikumu, uz kuru jāsniedz atbilde 15  kalendāro dienu laikā 
pēc paziņojuma saņemšanas. Šāda informācijas apmaiņa notiek, nosūtot ierakstītu 
vēstuli ar apstiprinājumu par saņemšanu. 

 
3. Ja Puses nespēj vienoties, tad Puse, kurai ir pretenzijas, strīdu lūdz izšķirt kompetentajai 

tiesai saskaņā ar Līguma I.12. pantu un vajadzības gadījumā lūdz, lai tiesa norīkotu 
ekspertu. 

 
 
II.19. PANTS. ADMINISTRATĪVAS UN FINANSIĀLAS SANKCIJAS 
 
1. Eiropas Parlaments var piemērot administratīvas vai finansiālas sankcijas šādos 

gadījumos: 
 
a) ja saskaņā ar Finanšu regulas 136. pantu ir konstatēts, ka Darbuzņēmēju ir pamats 

izslēgt;  
b) ja Darbuzņēmējs ir vainojams tādas informācijas sagrozīšanā, ko Eiropas Parlaments 

pieprasījis kā nosacījumu līdzdalībai iepirkuma procedūrā, vai arī nav sniedzis šo 
informāciju. 

 
Tomēr Eiropas Parlaments vai ar Finanšu regulas 143.  pantu izveidotā paneļkomiteja 
jebkurā gadījumā vispirms dod Darbuzņēmējam iespēju sniegt paskaidrojumus.  
 

2. Administratīvas un finansiālas sankcijas nosaka samērīgi, ņemot vērā Līguma 
nozīmīgumu un pieļauto pārkāpumu smagumu, un tās var būt šādas:  

 
a) Darbuzņēmējam liedz slēgt līgumus un saņemt dotācijas, ko finansē no Eiropas 

Savienības budžeta; un/vai 
b) Darbuzņēmējs maksā sodanaudu, kas nepārsniedz 10 % no attiecīgā Līguma vērtības; 

un/vai 
c)  saskaņā ar Finanšu regulas 140. panta 1. punktu tiek publiskots Darbuzņēmēja vārds, 

uzvārds un/vai nosaukums, izslēgšanas situācija un izslēgšanas ilgums. 
 
 
II.20. PANTS. PĀRBAUDES UN REVĪZIJAS 
 
1. Saskaņā ar Finanšu regulas 257. pantu Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības pārbaudīt to 

fizisko un juridisko personu dokumentus, kas saņem maksājumus no Eiropas Savienības 
budžeta līdzekļiem, sākot no dienas, kad parakstīts Līgums, līdz dienai, kad aprit pieci 
gadi no atlikuma maksājuma veikšanas dienas. 



 

 24/25  

 
2. Eiropas Parlamentam vai citai tā izraudzītai ārējai struktūrai, vai — attiecībā uz personas 

datu apstrādi — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ir tādas pašas tiesības kā 
Eiropas Revīzijas palātai veikt pārbaudes un kontroli, lai pārbaudītu līgumsaistību 
ievērošanu, sākot no dienas, kad parakstīts Līgums, līdz dienai, kad aprit pieci gadi no 
atlikuma maksājuma veikšanas dienas. 

 
3.  Turklāt Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai var veikt kontroli un pārbaudes uz vietas 

saskaņā ar Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu 
finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.), 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
(OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.), sākot no dienas, kad parakstīts Līgums, līdz dienai, kad 
aprit pieci gadi no atlikuma maksājuma veikšanas dienas. 

 
4. Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 un Finanšu regulas 57. pantu Savienības finansiālo 

interešu aizsardzības nolūkā I.13. pantā minētos personas datus var nosūtīt iekšējās 
revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, ar Finanšu regulas 143.  pantu izveidotajai 
paneļkomitejai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai. 

 
 
II.21. PANTS. VIDES AIZSARDZĪBAS UN SOCIĀLĀS JOMAS NOTEIKUMI 
 
1. Eiropas Parlamentam ir tiesības nepastarpināti veikt Darbuzņēmēja pārbaudes un 

kontroli, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas I.7. pantā noteiktās vides, sociālo un darba 
tiesību aktu prasības. Šādas pārbaudes un kontroli pilnībā vai daļēji var veikt Eiropas 
Parlamenta izraudzīta ārēja struktūra.  

 
2. Ja Darbuzņēmējs nepilda noteiktos pienākumus vai neļauj Eiropas Parlamentam vai tā 

pienācīgi pilnvarotai struktūrai veikt pārbaudi, Eiropas Parlamentam ir tiesības Līgumu 
lauzt. 

 
 
II.21a. PANTS. NOTEIKUMI PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM  
 
1. Šā līguma izpildes nolūkā Darbuzņēmējs apņemas ievērot gan attiecīgajā valstī noteiktos, 

gan iestādes iekšējos drošības un drošuma standartus attiecībā uz piekļuvi Eiropas 
Parlamenta ēkām, telpām un/vai pasākumu norises vietām un ievērot arī jebkādus citus 
līdzīgus ierobežojumus, ja tādi ir spēkā, turklāt Darbuzņēmējs apņemas panākt, lai 
minētos standartus un ierobežojumus ievērotu arī jebkura cita persona, kura rīkojas 
Darbuzņēmēja uzdevumā. Darbuzņēmējs saprot, ka šādu standartu un ierobežojumu 
ievērošanas nolūkā tam cita starpā (bet ne tikai) būs no Eiropas Parlamenta un/vai 
attiecīgās valsts atbildīgajiem dienestiem jāsaņem drošības pielaide pašam un arī jebkurai 
citai personai, kura rīkojas Darbuzņēmēja uzdevumā. 

 
2. Darbuzņēmējam ir jāsadarbojas ar Eiropas Parlamenta atbildīgo drošības dienestu, lai 

palīdzētu šim dienestam pildīt tam uzticētos pienākumus un uzdevumus. Šāda sadarbība 
cita starpā (bet ne tikai) nozīmē, ka Darbuzņēmējam ir nekavējoties jāziņo atbildīgajam 
dienestam, ja mainās personas, kuras rīkojas Darbuzņēmēja uzdevumā saistībā ar šā 
līguma izpildi, un jāziņo arī par ikvienu konfliktsituāciju, kas varētu apdraudēt iestādes 
drošību. 

 
3. Ja persona, kura rīkojas Darbuzņēmēja uzdevumā un kurai tādēļ ir nepieciešama piekļuve 

Eiropas Parlamenta ēkām, telpām un/vai pasākumu norises vietām, nav saņēmusi vai ir 
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nozaudējusi savu apliecību vai drošības pielaidi, Darbuzņēmējs attiecīgo personu 
nekavējoties aizstāj ar citu. Ja nav ievērots kāds no spēkā esošajiem drošības un drošuma 
standartiem, Eiropas Parlamentam ir tiesības pieprasīt attiecīgās personas nomaiņu. 
Aizstājošajam personālam ir jābūt nepieciešamajām apliecībām un/vai drošības 
pielaidēm, un tam ir jāspēj pildīt Līgumu saskaņā ar šiem pašiem Līguma noteikumiem. 
Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par uzticēto uzdevumu izpildes kavējumiem, ja tie 
radušies, veicot personāla nomaiņu saskaņā ar šo pantu.  

 
4. Ja Darbuzņēmējs nepilda savus pienākumus attiecībā uz drošību un/vai neļauj īstenot  

apliecības un/vai drošības pielaides saņemšanai vajadzīgo procedūru, Eiropas 
Parlaments var Līgumu lauzt bez iepriekšēja brīdinājuma.  

 
 
II.22. PANTS. LĪGUMA GROZĪJUMI 
 
1. Lai Līgumā vai tā pielikumos izdarītu grozījumus, tostarp papildinājumus vai svītrojumus, 

Puses par to rakstiski vienojas, parakstot papildlīgumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
kādi noteikti Līgumā. Mutiska vienošanās Pusēm nav saistoša.  

 
2. Ja kompetentā tiesa atzīst, ka kāds no Līguma noteikumiem nav spēkā vai nav īstenojams, 

tad pārējie noteikumi joprojām ir spēkā, un spēkā neesošo vai neīstenojamo noteikumu 
Puses apņemas aizstāt ar citu, kas ekonomiskās ietekmes ziņā ir pēc iespējas 
līdzvērtīgāks noteikumam, kuru aizstāj. 

 
3. Ja Eiropas Parlaments atturas izmantot, neizmanto vai nepiemēro savas  tiesības, kas izriet 

no Līguma, tas nenozīmē, ka Eiropas Parlaments ir atteicies no kāda Līguma noteikuma.  
 

 
 
 
Parakstīts .....…………………(vieta) …………………………..(datums) divos eksemplāros. 
 
 
 
 
 
 Darbuzņēmēja vārdā —     Eiropas Parlamenta vārdā — 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Biroja direktore 


