Maj 2022

Instruktioner:
• Alternativ [i romerska hakparenteser] som ska lämnas kvar eller strykas av
den enhet som undertecknar deklarationen;
• Kommentarer [i grå kursiv stil inom hakparenteser] som, vid behov, ska
strykas och/eller ersättas av den enhet som undertecknar deklarationen.

Försäkran på heder och samvete
Ref: Ansökan om Access City-priset 2023
Undertecknad [ange namnet på den person som undertecknar denna blankett.],
representerar:
(för juridiska personer och enheter utan juridiska person) följande enhet:

Fullständigt officiellt namn:
Officiell juridisk form:
Lagstadgat registreringsnummer:
Fullständig officiell adress:
Momsregistreringsnummer:
(”personen”)

[som har bemyndigats att underteckna denna deklaration för följande andra personers
räkning1:
[ange namnen på andra enheter för vilka deklarationen undertecknas.]]
(1) deklarerar att [den] [respektive] personen är berättigad i enlighet med de kriterier som
anges i det särskilda prisförfarandet;
I – SITUATIONER AV UTESTÄNGNING SOM RÖR PERSONEN
(2) deklarerar att [den] [respektive] personen inte befinner sig i någon av följande
situationer. Om ja, ange i bilagan till denna deklaration vilken situation och
namnet på den berörda personen med en kort förklaring.
a) är i konkurs, är föremål för ett insolvens- eller likvidationsförfarande, dess tillgångar
förvaltas av en konkursförvaltare eller av en domstol, den har ingått ett
ackordsuppgörelse med borgenärer, dess affärsverksamhet har avbrutits eller
personen befinner sig i en liknande situation till följd av ett liknande förfarande som
föreskrivs i unionsrätten eller nationell rätt;
b) det har genom en lagakraftvunnen dom eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut
konstaterats att personen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att betala skatter
eller socialförsäkringsavgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning;
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Se även inbjudan att lämna förslag om det finns särskilda alternativ för att underteckna deklarationen.

c) det genom en lagakraftvunnen dom eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut har
fastställts att personen har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom att
ha brutit mot tillämpliga lagar och andra författningar eller mot de etiska normerna för
det yrke som personen tillhör, eller genom att ha gjort sig skyldig till ett felaktigt
beteende som påverkar personens yrkesmässiga trovärdighet, om detta beteende
tyder på felaktigt uppsåt eller grov oaktsamhet, särskilt något av följande:
(i) bedrägeri eller vårdslöshet genom att på ett felaktigt sätt eller av oaktsamhet
lämna felaktiga uppgifter som krävs för att kontrollera att det inte finns några skäl till
uteslutning eller att kriterierna för stödberättigande och urval är uppfyllda, eller vid
fullgörandet av ett kontrakt, ett avtal eller ett beslut om bidrag;
(ii) ingå avtal med andra personer i syfte att snedvrida konkurrensen;
(iii) kränkning av immateriella rättigheter;
(iv)
försök
att
påverka
kommissionens/byråns
beslutsprocess
under
tilldelningsförfarandet;
(v) försök att få tillgång till konfidentiell information som kan ge personen otillbörliga
fördelar i pristilldelningsförfarandet;
d) det har genom en lagakraftvunnen dom fastställts att personen har gjort sig skyldig till
något av följande:
(i) bedrägeri i den mening som avses i artikel 3 i direktiv (EU) 2017/1371 och artikel
1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapens finansiella intressen,
upprättad genom rådets akt av den 26 juli 1995;
(ii) korruption enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv
korruption i den mening som avses i artikel 3 i konventionen om bekämpande av
korruption som omfattar tjänstemän i Europeiska gemenskapen eller tjänstemän i
medlemsstaterna i Europeiska unionen, upprättad genom rådets akt av den 26 maj
1997, eller beteende som avses i artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF., eller
korruption enligt definitionen i andra tillämpliga lagar;
(iii) beteende med anknytning till en kriminell organisation, som avses i artikel 2 i
rådets rambeslut 2008/841/JHA;
(iv) penningtvätt eller terroristfinansiering i den mening som avses i artikel 1.3, 1.4
och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849;
(v) terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet enligt definitionen i
artiklarna 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/JHA., eller att uppmana,
hjälpa, stödja eller försöka begå sådana brott enligt artikel 4 i det beslutet;
(vi) barnarbete eller andra brott som rör människohandel som avses i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU;
e) personen har uppvisat betydande brister i uppfyllandet av de viktigaste skyldigheterna
vid fullgörandet av ett kontrakt, ett avtal eller ett beslut om bidrag som finansieras
genom unionens budget, vilket har lett till att kontraktet har sagts upp i förtid eller till att
skadestånd eller andra avtalsenliga påföljder har tillämpats, eller som har upptäckts
vid kontroller, revisioner eller utredningar som utförts av en utanordnare, OLAF eller
revisionsrätten;
f) det har genom en lagakraftvunnen dom eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut
fastställts att det har begått en oegentlighet i den mening som avses i artikel 1.2 i
rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95;
g) det har genom en lagakraftvunnen dom eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut
fastställts att personen har skapat en enhet under en annan jurisdiktion i syfte att
kringgå skattemässiga, sociala eller andra lagstadgade skyldigheter med obligatorisk
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tillämpning i den jurisdiktion där personen har sitt säte, sin centralförvaltning eller sitt
huvudsakliga verksamhetsställe;
h) (endast för juridiska personer och enheter utan juridisk person) det har fastställts
genom en lagakraftvunnen dom eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut att
personen har skapats med det uppsåt som avses i punkt (g);
i) i de situationer som avses i punkterna (c) till (h) ovan är personen föremål för:
i. fakta som fastställts i samband med revisioner eller utredningar som utförts av
Europeiska åklagarmyndigheten efter dess inrättande, revisionsrätten, Europeiska
byrån för bedrägeribekämpning eller internrevisorer, eller andra kontroller, revisioner
eller kontroller som utförts under ansvar av en utanordnare vid en EU-institution, ett
EU-kontor eller en EU-byrå eller ett EU-organ;
ii. icke slutgiltiga domar eller administrativa beslut som inte är slutgiltiga och som kan
innefatta disciplinära åtgärder som vidtagits av det behöriga tillsynsorgan som
ansvarar för kontrollen av tillämpningen av de yrkesetiska normerna;
iii. fakta som det hänvisas till i beslut som fattas av enheter eller personer som
anförtrotts uppgifter i samband med genomförandet av EU-budgeten;
iv. information som överförs av de medlemsstater som använder unionens medel;
v. kommissionens beslut om överträdelse av unionens konkurrenslagstiftning eller en
nationell behörig myndighets beslut om överträdelse av unionens eller nationell
konkurrenslagstiftning, eller
vi. beslut om uteslutning som fattats av en utanordnare vid en EU-institution, ett
europeiskt kontor eller en EU-byrå eller ett EU-organ.
II – SITUATIONER AV UTESLUTNING AV EN FYSISK PERSON SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR PRISET 2

(5) deklarerar att en fysisk person som är nödvändig för priset inte befinner sig i någon
av följande situationer Om ja, ange i bilagan till denna deklaration vilken
situation och namnet på den eller de berörda personerna med en kort
förklaring:
Situation (c) ovan (allvarligt fel i yrkesutövningen)
Situation (d) ovan (bedrägeri, korruption eller annan brottslig handling)
Situation (e) ovan (betydande brister i fullgörandet av ett avtal)
Situation (f) ovan (oegentlighet)
Situation (g) ovan (inrättande av en enhet i syfte att kringgå rättsliga skyldigheter)
Situation (i) ovan
III – SITUATIONER FÖR UTESLUTANDE SOM RÖR FÖRMÅNSINNEHAVARE OCH FYSISKA ELLER
JURIDISKA PERSONER MED BEFOGENHET ATT FÖRETRÄDA, FATTA BESLUT ELLER KONTROLLERA
Gäller inte fysiska personer, medlemsstater och lokala myndigheter
(6) deklarerar att en fysisk eller juridisk person som är medlem av den eller de
ovannämnda personernas förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller som har
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Om den fysiska personen i bidragsansökan har definierats som nödvändig för beviljandet eller för genomförandet av
det rättsliga åtagandet i den mening som avses i artikel 136.4 c i budgetförordningen (t.ex. huvudforskare i ett
forskningsprojekt)
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befogenhet att företräda, fatta beslut eller utöva kontroll över den eller de
ovannämnda personerna (detta omfattar t.ex. bolagsdirektörer, medlemmar av
lednings- eller tillsynsorgan och fall där en fysisk eller juridisk person innehar
majoriteten av aktierna), eller en faktisk betalningsmottagare till personen eller
personerna (enligt artikel 3.6 i direktiv (EU) nr 2015/849) inte befinner sig i någon av
följande situationer. Om ja, ange i bilagan till denna deklaration vilken situation
och namnet på den eller de berörda personerna med en kort förklaring.
- situation (c) ovan (allvarligt fel i yrkesutövningen)
- situation (d) ovan (bedrägeri, korruption eller annan brottslig handling)
- situation (e) ovan (betydande brister i fullgörandet av ett avtal)
- situation (f) ovan (oegentlighet)
-

situation (g) ovan (inrättande av en enhet i syfte att kringgå rättsliga förpliktelser)

-

situation (h) ovan (person som skapats i syfte att kringgå rättsliga skyldigheter)

-

Situation (i) ovan

IV – UTESLUTNINGSSITUATIONER SOM RÖR FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER SOM TAR PÅ SIG
OBEGRÄNSAT ANSVAR FÖR PERSONENS SKULDER

Detta avsnitt är endast tillämpligt på deklarationer som omfattar en person för vilken
en fysisk eller juridisk person tar på sig obegränsat ansvar för skulder
(7) deklarerar att en fysisk eller juridisk person som tar på sig obegränsat ansvar för den
eller de ovannämnda personernas skulder inte befinner sig i någon av följande
situationer. Om ja, ange i bilagan till denna deklaration vilken situation och
namnet på den eller de berörda personerna med en kort förklaring.
- situation (a) ovan (konkurs)
- situation (b) ovan (underlåtenhet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter)
V - SKÄL FÖR ATT AVSTÅ FRÅN ATT DELTA I DETTA FÖRFARANDE
(8) deklarerar att [den] [respektive] personen:
inte tidigare varit involverad i utarbetandet av de handlingar som används i detta
prisutdelningsförfarande, om detta har inneburit ett brott mot principen om
likabehandling, inklusive snedvridning av konkurrensen, som inte kan avhjälpas på
annat sätt. Om ja, ange i bilagan till denna deklaration den berörda personens
eller de berörda personernas namn och en kort förklaring.
VI – KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Om personen/personerna uppger att de befinner sig i någon av de situationer av
utestängning som anges ovan måste de ange vilka åtgärder de har vidtagit för att avhjälpa
utestängningssituationen och på så sätt visa att de är tillförlitliga. Detta kan t.ex. omfatta
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tekniska, organisatoriska och personella åtgärder för att förhindra ytterligare händelser,
ersättning för skador eller betalning av böter, skatter eller sociala avgifter. Relevanta
dokument som visar vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna skall bifogas
denna förklaring. Detta gäller inte de situationer som avses i punkt (d) i denna deklaration.
VII – BEVIS PÅ BEGÄRAN
Kommissionen/organet får begära att varje person som omfattas av denna förklaring
lämnar information och tillämpliga bevis om varje fysisk eller juridisk person som är
medlem i ett förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller som har representations-,
besluts- eller kontrollbefogenheter, inklusive juridiska och fysiska personer inom ägar- och
kontrollstrukturen och verkliga ägare, samt om fysiska personer som är nödvändiga för
tilldelningen eller för genomförandet av den åtgärd eller det arbetsprogram som är föremål
för bidragsansökan.
Kommissionen/organet får begära att en person som omfattas av denna deklaration ska
tillhandahålla tillämplig bevisning. om personen själv och om de fysiska eller juridiska
personer som tar på sig obegränsat ansvar för personens skulder.
Bevis kan begäras på följande sätt:
För de situationer som beskrivs i (a), (c), (d), (f), (g) och (h) krävs ett aktuellt utdrag ur
rättsakten eller, om så inte är fallet, ett likvärdigt dokument som nyligen utfärdats av en
rättslig eller administrativ myndighet i det land där enheten är etablerad och som visar att
dessa krav är uppfyllda.
För den situation som beskrivs i punkt (b) krävs att aktuella intyg uppvisas som utfärdats
av de behöriga myndigheterna i den berörda staten. Dessa dokument måste innehålla
bevis på alla skatter och socialförsäkringsavgifter som enheten är skyldig att betala, t.ex.
moms, inkomstskatt (endast fysiska personer), bolagsskatt (endast juridiska personer) och
socialförsäkringsavgifter. Om någon av de handlingar som beskrivs ovan inte har utfärdats
i det berörda landet får den ersättas av en försäkran under ed som avges inför en rättslig
myndighet eller en notarie eller, om så inte är fallet, en försäkran under ed som avges inför
en administrativ myndighet eller ett kvalificerat yrkesorgan i det land där den berörda
personen är etablerad.
Om en person redan har lämnat in sådan bevisning i samband med ett annat av
kommissionens tilldelningsförfaranden måste dokumenten ha utfärdats högst ett år före
dagen för begäran och måste fortfarande vara giltiga vid den tidpunkten.
Om en person väljs ut för att tilldelas ett pris godkänner den person som omfattas av
denna deklaration de villkor som fastställs i tävlingsreglerna.
Ovannämnda person ska omedelbart informera kommissionen om alla förändringar
i de situationer som har deklarerats.
Den person som omfattas av denna deklaration kan bli avvisad från detta förfarande
och bli föremål för administrativa påföljder (uteslutning) om någon av de
förklaringar eller uppgifter som lämnats som ett villkor för att delta i detta förfarande
visar sig vara falska.
Fullständigt namn

Datum
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Underskrift

