Maj 2022

Navodila:
• Možnosti [v latinici v oglatih oklepajih] ustrezno izpusti ali izbriše subjekt, ki
podpisuje izjavo;
• Pripombe [v sivo označeni poševni pisavi v oglatih oklepajih] ustrezno izpusti
ali izbriše subjekt, ki podpisuje izjavo.

Častna izjava
Sklic: prijava na natečaj za nagrado Access City Award 2023
Podpisani [vpišite ime podpisnika tega obrazca], ki zastopa
(za pravne osebe in subjekte brez prav ne osebnosti) naslednji subjekt:

polno uradno ime:
uradna pravnoorganizacijska oblika:
zakonska registracijska številka:
polni uradni naslov:
registracijska številka za DDV:
(v nadaljnjem besedilu: oseba)

[ki je bila pooblaščena za podpis te izjave v imenu naslednjih drugih oseb1:
[vpišite imena drugih subjektov, v imenu katerih se podpisuje izjava]]
(1) izjavlja, da je [zadevna] [vsaka] oseba upravičena v skladu z merili, določenimi v
konkretnem postopku nagrade;
I – POLOŽAJI ZA IZKLJUČITEV OSEBE
(2) izjavlja, da [zadevna] [vsaka] oseba ni v enem od naslednjih položajev. Če je
drugače, prosimo, navedite v prilogi k tej izjavi, v katerem položaju in ime/-na
zadevne osebe s kratkim pojasnilom.
a) je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti, postopku likvidacije, njena sredstva
upravlja likvidacijski upravitelj ali sodišče, je sklenila dogovor z upniki, prenehala
poslovati ali je v drugem podobnem položaju zaradi podobnega postopka v skladu z s
pravom Unije ali nacionalnim pravom;
b) s pravnomočno sodbo ali s pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da krši
svoje obveznosti v zvezi s plačilom davkom ali prispevkov za socialno varnost v skladu
z veljavnim pravom;
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Prosimo, da se pogledate v razpis za zbiranje predlogov, če so za podpisovanje izjave opredeljene posebne možnosti.

c) s pravnomočno sodbo ali s pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je s
kršitvijo veljavnih zakonov ali predpisov ali standardov poklicne etike poklica, ki ga
oseba opravlja, ali s sodelovanjem pri kakršnem koli nedopustnem ravnanju, ki vpliva
na njeno poklicno verodostojnost, zagrešila hujšo kršitev poklicnega ravnanja, pri
čemer tako ravnanje pomeni naklep ali hudo malomarnost, vključno zlasti s čimer koli
od naštetega:
(i) goljufivo ali iz malomarnosti podaja lažne informacije, potrebne za potrditev
neobstoja razlogov za izključitev ali izpolnitev meril za upravičenost in izbor, ali pri
izvajanju pogodbe, sporazuma ali sklepa o donacijah;
(ii) sklepa sporazum z drugimi osebami z namenom izkrivljanja konkurence;
(iii) krši je pravice intelektualne lastnine;
(iv) poskuša vplivati na postopek odločanja Komisije/Agencije med postopkom izbire
nagrajenca;
(v) poskuša pridobiti zaupne informacije, ki ji lahko zagotovijo neupravičene
prednosti v postopku izbire nagrajenca;
d) s pravnomočno sodbo je bilo ugotovljeno, da je zagrešila kar koli od naštetega:
(i) goljufijo v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 ter člena 1 Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene na podlagi Akta Sveta z
dne 26. julija 1995;
(ii) korupcijo, kot je opredeljena v členu 4(2) Direktive (EU) 2017/1371, ali aktivno
korupcijo v smislu člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih
skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta
Sveta z dne 26. maja 1997, ali dejanje iz člena 2(1) Okvirnega sklepa
Sveta 2003/568/PNZ, ali korupcijo, kot je opredeljena v drugih veljavnih zakonih;
(iii) dejanje, povezano s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 Okvirnega
sklepa Sveta 2008/841/PNZ;
(iv) pranje denarja ali financiranje terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5)
Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta;
(v) teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi
dejavnostmi, kot je opredeljeno v členu 1 in členu 3 Okvirnega sklepa
Sveta 2002/475/PNZ, oziroma spodbujanje, pomoč, podpora ali poskus storitve
takih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 navedenega sklepa;
(vi) delo otrok ali druga kazniva dejanja v zvezi s trgovino z ljudmi, kot je navedeno v
členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta;
e) ugotovljene so bile bistvene pomanjkljivosti pri njenem izpolnjevanju glavnih zahtev pri
izvajanju pogodbe, sporazuma ali sklepa o donacijah, ki se financira iz proračuna
Unije, kar je povzročilo njeno oziroma njegovo predčasno razdrtje ali plačilo
pogodbene odškodnine ali drugih pogodbenih kazni, ali so jih po preverjanjih, revizijah
ali preiskavah odkrili odredbodajalec, OLAF in Računsko sodišče;
f) s pravnomočno sodbo ali s pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je
zagrešila nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95;
g) s pravnomočno sodbo ali s pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je
oseba v drugi jurisdikciji ustanovila subjekt z namenom izognitve davčnim, socialnim
ali katerim koli drugim pravnim obveznosti obvezne prijave v jurisdikciji njenega
sedeža, centralne uprave ali glavnega kraja poslovanja;
h) (le za pravne osebe in subjekte brez pravne osebnosti) s pravnomočno sodbo ali s
pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je bila oseba ustanovljena z
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namenom, navedenim v točki (g);
i) v položajih, navedenih v zgornjih točkah (c) do (h) za osebo veljajo:
i. dejstva, ki so jih v okviru revizij ali preiskav, ki jih je opravilo Evropsko javno
tožilstvo, po njegovi ugotovitvi ugotovili Računsko sodišče, Evropski urad za boj
proti goljufijam ali notranji revizor, ali vsako drugo preverjanje, revizija ali nadzor,
opravljen pod vodstvom odredbodajalca institucije EU, evropskega urada ali
agencije ali organa EU;
ii. nepravnomočne sodbe in nepravnomočne upravne odločbe, ki lahko vključujejo
disciplinske ukrepe, ki jih sprejme pristojni nadzorni organ, odgovoren za preverjanje
uporabe standardov poklicne etike;
iii. dejstva iz odločb subjektov ali oseb, ki so jim zaupane naloge izvrševanja proračuna
EU;
iv. informacije, ki jih posredujejo države članice, ki izvršujejo sredstva Unije;
v. odločbe Komisije v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali nacionalnega
pristojnega organa v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali nacionalnega
konkurenčnega prava ali
vi. odločbe o izključitvi, ki jih izda odredbodajalec institucije EU, evropskega urada ali
agencije ali organa EU.
II – POLOŽAJI ZA IZKLJUČITEV FIZIČNE OSEBE, KI JE BISTVENA ZA NAGRADO 2
(5) izjavlja, da fizična oseba, ki je bistvena za nagrado ni v enem od naslednjih položajev
Če je drugače, prosimo, navedite v prilogi k tej izjavi, v katerem položaju in
ime/-na zadevne osebe s kratkim pojasnilom:
položaj (c) zgoraj (hujša kršitev poklicnega ravnanja)
položaj (d) zgoraj (goljufija, korupcija ali drugo kaznivo dejanje)
položaj (e) zgoraj (bistvene pomanjkljivosti pri izvajanju pogodbe)
položaj (f) zgoraj (nepravilnost)
položaj (g) zgoraj (ustanovitev subjekta z namenom izognitve pravnim obveznostim)
položaj (i) zgoraj
III – POLOŽAJI ZA IZKLJUČITEV DEJANSKIH LASTNIKOV IN FIZIČNIH ALI PRAVNIH OSEB, KI SO
POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR
Ne veljajo za fizične osebe, države članice in lokalne organe
(6) izjavlja, da fizična ali pravna oseba, ki je član upravnega, vodilnega ali nadzornega
organa zgoraj navedene/-ih oseb/-e, ali ki je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali
nadzor v zvezi z zgoraj navedeno/-imi osebo/-ami (to zajema npr. direktorje podjetij,
člane upravnih ali nadzornih odborov in primere, v katerih ima ena fizična ali pravna
oseba večino delnic), ali dejanski lastnik oseb/-e (kot je navedeno v točki 6 člena 3
Direktive (EU) št. 2015/849) ni v enem od naslednjih položajev: Če je drugače,
prosimo, navedite v prilogi k tej izjavi, v katerem položaju in ime/-na zadevne/-ih
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Če je bila fizična oseba v vlogi za donacijo opredeljena kot bistvena za nagrado ali izvajanje pravne zaveze v smislu
člena 136(4), točka (c), uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (npr. glavni
preiskovalec pri raziskovalnem projektu)
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oseb/-e s kratkim pojasnilom.
- položaj (c) zgoraj (hujša kršitev poklicnega ravnanja)
- položaj (d) zgoraj (goljufija, korupcija ali drugo kaznivo dejanje)
- položaj (e) zgoraj (bistvene pomanjkljivosti pri izvajanju pogodbe)
- položaj (f) zgoraj (nepravilnost)
-

položaj (g) zgoraj (ustanovitev subjekta z namenom izognitve pravnim obveznostim)

-

položaj (g) zgoraj (ustanovitev subjekta z namenom izognitve pravnim obveznostim)

-

položaj (i) zgoraj

IV – POLOŽAJI ZA IZKLJUČITEV FIZIČNIH ALI PRAVNIH OSEB, KI PREVZEMAJO NEOMEJENO
ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST ZA DOLGOVE OSEBE

Ta oddelek se uporablja le za izjave, ki vključujejo osebo, za katero fizična ali pravna
oseba prevzema neomejeno odškodninsko odgovornost za dolgove
(7) izjavlja, da fizična ali pravna oseba, ki prevzema neomejeno odškodninsko
odgovornost za dolgove zgoraj navedene/-ih oseb/-e, ni v enem od naslednjih
položajev: Če je drugače, prosimo, navedite v prilogi k tej izjavi, v katerem
položaju in ime/-na zadevne/-ih oseb/-e s kratkim pojasnilom.
- položaj (a) zgoraj (stečaj)
- položaj (b) zgoraj (kršitev plačila davkov ali prispevkov za socialno varnost)
V – RAZLOGI ZA ZAVRNITEV IZ TEGA POSTOPKA
(8) izjavlja, da [zadevna] [vsaka] oseba:
ni bila predhodno vključena v pripravo dokumentov, ki se uporabljajo v tem postopku
izbire nagrajenca, pri čemer je to povzročilo kršitev načela enakega obravnavanja,
vključno z izkrivljanjem konkurence, ki je ni mogoče drugače odpraviti. Če je drugače,
prosimo, navedite v prilogi k tej izjavi ime/-na zadevne/-ih oseb/-e s kratkim
pojasnilom.
VI – POPRAVNI UKREPI
Če oseba/-e izjavi/-jo, da je v enem od položajev za izključitev, navedenih zgoraj, mora/-jo
navesti ukrepe, ki jih je/so jih sprejela/-i za odpravo položaja za izključitev, tako da dokaže
svojo zanesljivost. To lahko vključuje npr. tehnične, organizacijske ali kadrovske ukrepe za
preprečevanje nadaljnje ponovitve, odškodnino ali plačilo glob ali kakršnih koli davkov ali
prispevkov za socialno varnost. Upoštevni dokumentarni dokaz, ki ponazarja sprejete
popravne ukrepe, je treba predložiti v prilogi k tej izjavi. To ne velja za položaje iz točke (d)
te izjave.
VII – DOKAZI NA ZAHTEVO
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Komisija/Agencija lahko od vsake osebe, za katero velja ta izjava, zahteva, da predloži
informacije in veljavne dokaze za vsako fizično ali pravno osebo, ki je član upravnega,
vodilnega ali nadzornega organa ali ki je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor,
vključno s pravnimi in fizičnimi osebami znotraj lastniške strukture in strukture nazora ter
dejanskimi lastniki, pa tudi za fizične osebe, ki so bistvene za nagrado ali za izvajanje
ukrepov ali delovnega programa, za katerega velja vloga za donacijo.
Komisija/Agencija lahko od vsake osebe, za katero velja ta izjava, zahteva, da predloži
veljavne dokaze v zvezi s samo osebo ter fizičnimi in pravnimi osebami, ki prevzemajo
neomejeno odškodninsko odgovornost za dolgove osebe.
Dokaze je mogoče zahtevati:
za položaje, opisane v točkah (a), (c), (d),(f), (g) in (h) se zahteva izdelava zadnjega
izpiska iz kazenske evidence, če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni
sodni ali upravni organ v državi sedeža subjekta, ki dokazuje, da so navedene zahteve
izpolnjene.
Za položaje, opisane v točki (b) se zahtevajo zadnji certifikati, ki so jih izdali pristojni organi
zadevne države. Ti dokumenti morajo zagotavljati dokaz o plačilu vseh davkov in
prispevkov za socialno varnost, za katere je subjekt odškodninsko odgovoren, na primer
vključno z DDV, dohodnino (le fizične osebe), davek od dobička pravnih oseb (le pravne
osebe) in prispevki za socialno varnost. Če noben zgoraj opisan dokument ni izdan v
zadevni državi, se lahko nadomesti z overjeno izjavo, podano pred sodnim organom ali
notarjem, če tega ni, pa z zapriseženo izjavo, podano pred upravnim organom ali
usposobljenim strokovnim organom v njeni državi sedeža.
Če je oseba tak dokaz že predložila za namene drugega postopka Komisije za izbiro
nagrajenca ali oddajo naročila, dokumenti ne smejo biti izdani več kot eno leto pred
datumom, ko so bili zahtevani, in morajo biti na navedeni datum še vedno veljavni.
Če je oseba, za katero velja ta izjava, izbrana kot nagrajenec, sprejema pogoje, določene
v Pravilih natečaja.
Zgoraj navedena oseba mora Komisijo nemudoma obvestiti o vseh morebitnih
spremembah položajev, kot so podane v izjavi.
Oseba, za katero velja ta izjava, se lahko zavrne iz tega postopka in se ji naložijo
upravne sankcije (izključitev), če se katera koli od izjav ali informacij, predloženih
kot pogoj za sodelovanje v tem postopku, izkažejo za napačne.
Polno ime

datum
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podpis

