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Ehdotuspyyntö 2013 

 

KANSALLISTEN TUOMIOISTUINTEN TUOMARIEN KOULUTTAMINEN EU:N 

KILPAILUOIKEUDEN ALALLA 

JA 

KANSALLISTEN TUOMARIEN VÄLINEN OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ 

 

1. Johdanto 

1.1 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 25. syyskuuta 2007 päätöksen 

N:o 1149/2007/EY yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–

2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa. Päätöksessä säädetyistä toimista 

yhdellä edistetään erityisesti jäsenvaltioiden tuomareille tarkoitettua Eurooppa-oikeuden 

koulutusta. Näin voidaan myöntää avustuksia oikeudellista yhteistyötä harjoittavien 

yhteisöjen toteuttamille toimenpiteille ja muille toimenpiteille, joilla edistetään 

jäsenvaltioiden tuomareiden kouluttamista EU:n kilpailuoikeuden alalla ja tuetaan 

tuomareiden välistä yhteistyötä. 

1.2 Jäsenvaltioiden tuomareiden koulutukseen ja oikeudelliseen yhteistyöhön suunniteltuja 

toimenpiteitä kutsutaan jäljempänä ’hankkeiksi’.  

1.3 Yhteisöjä, jotka esittävät hankkeita, kutsutaan jäljempänä ’hakijoiksi’. Hyväksyttyjä hakijoita, 

joille on myönnetty avustus, kutsutaan ’tuensaajiksi’. 

2. Tavoitteet  

Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on yhteisrahoittaa hankkeita, joilla pyritään edistämään 

jäsenvaltioiden tuomareiden välistä oikeudellista yhteistyötä ja heidän koulutustaan EU:n 

kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaan liittyen. Tähän kuuluvat Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 101 ja 102 artikla, valtiontukisäännöt, joihin 

kuuluvat SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artikla, ja siviilikanteisiin perustuva EU:n 

kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta kansallisissa tuomioistuimissa, yhteisön 

kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvat vahingonkorvauskanteet mukaan lukien. Lopullisena 

tavoitteena on varmistaa EU:n kilpailuoikeuden johdonmukaisuus vaikuttamalla sen 

asianmukaiseen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa.  
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Tämän ehdotuspyynnön perusteella myönnettävillä avustuksilla yhteisrahoitetaan hankkeita, 

joilla 

 

 varmistetaan, että kansalliset tuomioistuimet soveltavat EU:n kilpailusääntöjä, kuten 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa, ja/tai SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan nojalla 

annettuja valtiontukisääntöjä yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Tähän sisältyvät myös 

korjaustoimenpiteet edellä mainituista säännöksistä johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden 

tosiasiallisen täytäntöönpanon varmistamiseksi; 

 

 parannetaan jäsenvaltioiden tuomareiden välistä yhteistyötä ja kannustetaan heitä 

yhteistyöhön EU:n kilpailuoikeuden alalla; tähän sisältyvät myös erityiset 

yhteistyömekanismit jäsenvaltioiden tuomareiden ja kilpailuviranomaisten välillä (mukaan 

lukien Euroopan komissio) ja erityiset yhteistyötä koskevat säännöt, jotka perustuvat 

asetukseen (EY) N:o 1/2003 tai valtiontukisääntöjen soveltamista koskevaan 

tiedonantoon
1
, sekä verkottuminen ja jäsenvaltioiden tuomareiden vaihtotoiminta; 

 vastataan koulutukseen osallistuvien tuomareiden erityisiin koulutustarpeisiin (kun on kyse 

tuomareiden koulutusta koskevista hankkeista). Nämä koulutustarpeet määritellään sekä 

koulutuksen sisällön että siihen osallistuvien henkilöiden osalta.  

Näihin tavoitteisiin voidaan parhaiten vastata hankkeilla, joissa otetaan erityisesti huomioon 

tuomareiden rooli edellä mainitun kilpailuoikeuden soveltamisessa, tuomareiden tehtävät 

(sekä EU:n lainsäädännön että kansallisen lainsäädännön nojalla), heidän tarpeensa (erityisesti 

tiedon tarve) ja työskentely-ympäristönsä sekä aikaisempi koulutus ja aiemmin hankitut 

tiedot. Yleinen kilpailuoikeudesta tiedottaminen ei sovellu yhtä hyvin näiden tavoitteiden 

saavuttamiseen.  

2.1 Soveltamisala ja odotetut tulokset 

Hankkeiden on liityttävä EU:n kilpailusääntöjen, kuten SEUT-sopimuksen 101 ja 102 

artiklan, ja/tai valtiontukisääntöjen soveltamiseen, ja/tai siviilikanteisiin perustuvaan EU:n 

kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaan. 

Hankkeiden on vastattava edellä mainittuja tavoitteita, ja niiden on tuotava selkeästi esiin 

EU:n lisäarvo. Hankkeiden sisältö olisi räätälöitävä kohderyhmän tarpeisiin, jotta voidaan 

varmistaa alan toimijoiden runsas osallistuminen. Hankkeet on suunniteltava niin, että niissä 

käytetään käytännönläheisiä ja/tai innovatiivisia oppimismenetelmiä (myös sulautuvaa 

oppimista, verkko-opiskelua ja simulointia). Hankkeiden tuloksilla tulisi olla laaja ja 

pitkäkestoinen vaikutus. 

                                                 
1 Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa, EUVL C 85, 9.4.2009, s. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FI:PDF
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2.2 Kohderyhmä 

Kohderyhmänä on oltava jäsenvaltioiden tuomarit, jotka käsittelevät kilpailuasioita 

kansallisella tasolla, sekä syyttäjät, tuomariharjoittelijat ja tuomareiden tai hakukelpoisten 

maiden
2
 kansallisten tuomioistuimien palveluksessa oleva oikeudellinen henkilöstö. 

 Ensimmäisessä kohdassa määriteltyyn kohderyhmään viitataan jäljempänä yhteisesti 

’jäsenvaltioiden tuomareina’. 

Hanke voidaan suunnata kohderyhmälle yhdessä tai useammassa hakukelpoisessa maassa. 

Hankkeet, olisi joka tapauksessa järjestettävä niin, että mukana on vähintään kaksi maata 

(ks. 6.1 kohta). 

 Myös sellaisten maiden tuomarit, jotka eivät ole hakukelpoisia, ja henkilöt, jotka eivät ole 

tuomareita, voivat osallistua hankkeisiin, edellyttäen että merkittävä osuus osallistujista on 

ensimmäisessä kohdassa määriteltyjä jäsenvaltioiden tuomareita. Heidän osallistumiseensa 

liittyviä kustannuksia ei kuitenkaan saa sisällyttää tukikelpoisiin kustannuksiin. 

3. Ehdotuspyynnön painopistealueet 

3.1 Painopistealueet 

Hakijoiden on ilmoitettava selvästi, mihin jäljempänä mainituista painopistealueista heidän 

ehdotuksensa kohdistuu. Hankkeiden olisi kohdistuttava vähintään yhteen seuraavista osa-

alueista: 

a) EU:n kilpailuoikeuden tuntemuksen, soveltamisen ja tulkinnan parantaminen 

Hankkeiden tulisi muodostua konferenssien, seminaarien, tieteellisten 

keskustelutilaisuuksien, kokousten ja symposiumien muodossa järjestettävästä 

koulutustoiminnasta sekä EU:n kilpailuoikeutta käsittelevistä lyhyt- tai pitkäaikaisista 

kursseista 2.2 kohdassa määritellylle kohderyhmälle. 

b) Kansallisten oikeudellisten instituutioiden kilpailuoikeudellisen asiantuntemuksen 

tukeminen 

Tähän ryhmään kuuluvien hankkeiden järjestäjänä tulisi olla yksi tai useampi kansallinen 

oikeudellinen instituutio – erityisesti osana tuomareiden ja syyttäjien 

perehdyttämiskoulutusta EU:n kilpailuoikeuden soveltamisen osalta. 

c) Yhteistyöverkostojen parantaminen ja/tai luominen 

                                                 
2 Tässä kohdassa ’hakukelpoisilla mailla’ tarkoitetaan EU:n jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta, sillä kuten päätöksen N:o 

1149/2007/EY johdanto-osan 19 kappaleessa mainitaan, Tanska ei osallistunut kyseisen päätöksen tekemiseen eikä päätös sen vuoksi 

sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Ohjelmaan voivat osallistua myös EU:hun liittyvien maiden ja ehdokasmaiden sekä 

vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien Länsi-Balkanin maiden organisaatiot, mutta näiden maiden on ensin täytettävä erityiset 

edellytykset, ennen kuin niille voidaan myöntää rahoitusta (ts. näiden maiden on täytynyt allekirjoittaa yhteistyöpöytäkirja voidakseen 

osallistua ohjelmaan ja niiden on täytynyt suorittaa maksuosuus Euroopan unionin talousarvioon). Kroatian tasavalta allekirjoitti 

yhteistyöpöytäkirjan 15. joulukuuta 2011. 
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Hankkeiden tulisi koskea toimia, joilla edistetään yhteistyötä ja/tai verkostoitumista 

jäsenvaltioiden tuomareiden välillä ja erityisesti oikeusviranomaisten tai muiden 

sellaisten julkisten tai yksityisten organisaatioiden tai yhteenliittymien välillä, joiden 

toiminta liittyy EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kansallisissa tuomioistuimissa tai 

joiden tehtävänä on edistää tai valvoa EU:n kilpailuoikeuden asianmukaista soveltamista 

kansallisissa tuomioistuimissa. 

Hankkeet voivat koskea myös sellaisten usealle EU:n jäsenvaltiolle merkityksellisten 

tietokantojen tai verkkotyökalujen parantamista ja/tai yhteenliittämistä, joilla pyritään 

luomaan tai vahvistamaan yhteistyötä ja levittämään tietoa tuomareiden keskuudessa 

kansallisella ja Euroopan tasolla. 

Nämä kolme edellä mainittua osa-aluetta asetetaan etusijalle. Jos rahoitusta jää jäljelle, 

arviointikomitea voi päättää myöntää rahoitusta myös hankkeille, joissa keskitytään 

seuraaviin:  

d) Oikeuslaitoksen henkilöstön oikeuskielitaidon kehittäminen (ks. 2.2 kohta) 

Hankkeiden tulisi koskea kilpailuoikeuden soveltamiseen osallistuvan oikeuslaitoksen 

henkilöstön työympäristössään käyttämän oikeudelliseen terminologiaan liittyvän 

kielitaidon kehittämiseen. Hankkeiden olisi muodostuttava erityisestä 

oikeuskielikoulutuksesta, joka järjestetään lyhyt- tai pitkäaikaisten kurssien muodossa. 

Hankkeiden päätavoitteena tulisi olla maantieteellisten/kielellisten esteiden poistaminen, 

jotta eurooppalainen oikeudellinen asiantuntemus voitaisiin yhdistää.  

3.2 Maantieteellinen soveltamisala 

Hankkeet tulisi suunnata vähintään yhden valtion kansalaisille (ks. 2.2 kohta), mutta 

lisäpisteitä saavat hankkeet, jotka koskevat Euroopan tasolla useamman valtion kansalaisia 

(kohderyhmän ja/tai kumppanuuden osalta) ja/tai sellaisten valtioiden kansalaisia, jotka ovat 

olleet heikommin edustettuina aiemmissa jäsenvaltioiden tuomareiden 

kilpailuoikeuskoulutusta tukevasta ohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa
3
. 

4. Aikataulu ja määrärahat 

 Vaiheet Viitteellinen aikataulu 

a) Ehdotuspyynnön julkaiseminen  16/02/2013 

b) Määräaika hakemusten jättämiselle 30/04/2013 

c) Arviointijakso touko–heinäkuu 2013 

d) Tieto hakijoille syys–lokakuu 2013 

e) Avustussopimuksen allekirjoittaminen  loka–marraskuu 2013 

f) Toiminnan/työohjelman aloituspäivä tammikuu 2014 

                                                 
3Koulutusta saaneiden tuomareiden määrä kansalaisuuksittain: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 



 5 

 

 Tämän ehdotuspyynnön mukaisten hankkeiden yhteisrahoitukseen on varattu yhteensä 

800 000 euroa 

 Budjetoidun määrän toteutuminen edellyttää, että määrärahat ovat käytettävissä vuoden 2013 

talousarvioesityksen mukaisesti budjettivallan käyttäjän hyväksyttyä talousarvion vuodeksi 

2013 tai väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti. 

 Myönnettävän rahoituksen enimmäismäärä on 400 000 euroa ja vähimmäismäärä 10 000 

euroa.  

 Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

5. Edellytykset hakemuksen käsittelylle  

 Hakemukset on lähetettävä ennen 4 kohdassa mainitun hakemusten jättämisen määräajan 

päättymistä. 

 

 Hakemukset on tehtävä kirjallisesti täyttämällä hakulomake ja liitteet, jotka ovat saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html, ja lähetettävä postitse 

(ks. 8 kohta). 

 

Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen johtaa hakemuksen hylkäämiseen. 

 

6. Poissulkemis-, avustuskelpoisuus-, valinta- ja myöntämisperusteet 

6.1 Avustuskelpoisuusperusteet 

 

Hankkeiden on täytettävä seuraavat ehdot: 

 

a) Hankkeiden on oltava viranomaisten tai hakukelpoiseen maahan asianmukaisesti 

sijoittautuneiden julkisten tai yksityisten organisaatioiden esittämiä. Kolmansien maiden 

organisaatiot voivat osallistua tukiorganisaatioina, mutta ne eivät voi itse esittää hankkeita tai 

olla hakijoina (tuensaajina). 

 

Varainhoitoasetuksen 208 artiklan soveltamisalaan kuuluvat Euroopan unionin perustamat 

elimet eivät voi hakea avustusta, mutta ne voivat olla mukana hakemuksessa, jos 

ehdotuspyynnön ehdoissa on näin määritelty. Niiden kustannuksia ei kuitenkaan voida 

rahoittaa avustuksesta.  

 

b)  Hankkeiden on oltava kansainvälisiä, ja niissä on oltava mukana organisaatioita vähintään 

kahdesta EU:n jäsenvaltiosta tai yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä hakukelpoisesta maasta. 

Mukanaolon vaatimus täyttyy järjestämällä toimi yhdessä tai puhujan, osallistujien ym. 

osallistumisella.  

 

c) Hankkeiden on oltava tämän ehdotuspyynnön 2.2 kohdassa määritellyn kohderyhmän 

jäsenille suunnattuja. 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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d) Hankeilla on oltava tasapainossa oleva talousarvio, jossa esitetään muut yhteisrahoituksen 

lähteet kuin EU:n talousarvio (EU:n yhteisrahoitus voi olla enintään 80 prosenttia 

tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä). 

 

e) Hankkeille on haettava EU:n avustusta, joka ei voi olla pienempi kuin 10 000 euroa eikä 

suurempi kuin 400 000 euroa. 

 

f) Hankkeet eivät saa olla päättyneet eikä niitä saa aloittaa ennen avustushakemuksen 

jättämispäivää. 

 

6.2 Poissulkemisperusteet 

 

6.2.1  Ehdotuspyynnön ulkopuolelle sulkeminen 

Ehdotuspyyntömenettelyn ulkopuolelle suljetaan hakija, joka 

(a) on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on 

vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön 

purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja 

kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen; 

(b) on tuomittu, tai henkilö, jolla on valtuudet edustaa ehdokasta tai tarjoajaa, tehdä päätöksiä 

sen puolesta tai valvoa sitä, on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikollisesta 

teosta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamalla lainvoimaisella tuomiolla; 

(c) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka 

hankintaviranomainen voi näyttää toteen millä tahansa perusteella, Euroopan 

investointipankin tai kansainvälisen järjestön päätös mukaan luettuna; 

(d) on laiminlyönyt lakisääteisten sosiaalimaksujen tai verojen suorittamisen maassa, johon 

se on sijoittautunut, tai toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän maassa taikka 

maassa, jossa avustussopimus toteutetaan; 

(e) on tuomittu, tai henkilö, jolla on valtuudet edustaa ehdokasta tai tarjoajaa, tehdä päätöksiä 

sen puolesta tai valvoa sitä, on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, 

lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta 

toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja; 

(f) on 109 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen kohteena. 

6.2.2 Avustuksen ulkopuolelle sulkeminen: 

Hakijalle ei myönnetä taloudellista tukea, jos se avustusten myöntämisajankohtana 

g) on jäävi; 

h) on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen toimittaessaan komission avustusten 

myöntämismenettelyyn osallistumiseksi vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut kyseisiä 

tietoja. 
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i) on jossakin 6.2 kohdassa tarkoitetuista, ulkopuolelle sulkemiseen johtavista tilanteista. 

Hakijoille, tai niihin sidoksissa oleville yhteisöille, jotka ovat syyllistyneet väärien tietojen 

antamiseen, voidaan määrätä hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia. 

Hakijoiden on allekirjoitettava kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus, jonka 

mukaan niitä ei koske mikään 6.2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista. Tätä varten on täytettävä 

verkkosivuilta http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html saatava asiaa 

koskeva lomake, joka liitetään ehdotuspyynnön hakulomakkeeseen. Vakuutusta ei vaadita, jos 

kyseessä on vähäinen avustus (≤ 60 000 euroa). 

 

6.3 Valintaperusteet 

 

Ehdotukset, jotka täyttävät avustuskelpoisuusperusteet ja poissulkemisperusteet, arvioidaan 

niiden taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten perusteella. 

 

6.3.1  Taloudelliset edellytykset
4
: 

 

Hakijoilla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta toimintaa voidaan ylläpitää koko 

hankkeen keston ajan, ja hakijoiden on osallistuttava sen rahoitukseen. Taloudelliset 

edellytykset arvioidaan seuraavien hakemuksen kanssa toimitettavien asiakirjojen perusteella 

(taloudellisten edellytysten tarkistamista ei sovelleta julkisiin elimiin tai kansainvälisiin 

järjestöihin): 

a) Vähäiset avustukset (≤ 60 000 euroa): vakuutus kunnian ja omantunnon kautta.  

b) Avustukset > 60 000 euroa: vakuutus kunnian ja omantunnon kautta ja 

JOKO 

tuloslaskelma ja tase viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 

TAI 

uusilla organisaatioilla edellä mainitut asiakirjat voidaan korvata 

toimintasuunnitelmalla. 

Jos Euroopan komissio näiden asiakirjojen perusteella katsoo, että taloudellisia edellytyksiä ei 

ole osoitettu tyydyttävällä tavalla, se voi 

o pyytää lisätietoja; 

o ehdottaa avustussopimusta ilman ennakkomaksua; 

o ehdottaa avustussopimusta, jossa ennakkomaksu maksetaan erissä; 

o ehdottaa avustussopimusta, jossa ennakkomaksun vakuutena on pankkitakaus
5
 

o hylätä hakemuksen. 

                                                 
4 Varainhoitoasetuksen 131 artiklan 3–6 kohta ja 132 artiklan 1 kohta. sekä varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 202 artikla. 
5 Varainhoitoasetuksen 134 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 206 artikla. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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6.3.2 Toiminnalliset edellytykset
6
: 

Hakijalla on oltava riittävä ammatillinen osaaminen ja pätevyys hankkeen tai työohjelman 

toteuttamiseen. Hakijan on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus ja 

seuraavat asiakirjat: 

 organisaation toimintakertomukset (soveltuvin osin);  

 lyhyt sanallinen kuvaus siitä, minkälaista ammatillista osaamista/resursseja hankkeen 

toteuttamiseen käytetään ja/tai niiden henkilöiden ansioluettelot, jotka ensisijaisesti 

vastaavat toiminnan johtamisesta ja toteuttamisesta; 

 tyhjentävä luettelo tietyn ehdotuspyynnön alaan tai toteuttaviin toimiin liittyvistä 

aikaisemmista hankkeista ja toimista; 

 luettelo hankkeeseen käytettävistä teknisistä tai taloudellisista resursseista. 

 

6.4 Myöntämisperusteet 

 

Ainoastaan edellä mainitut valintaperusteet täyttävät ehdotukset arvioidaan. 

Myöntämisperusteilla pyritään varmistamaan, että valitaan korkealaatuisia hankkeita, jotka 

kustannustehokkaasti vastaavat mahdollisimman pitkälti tämän ehdotuspyynnön tavoitteita ja 

painopisteitä. On pyrittävä löytämään synergiaa EU:n muiden välineiden ja ohjelmien kanssa 

ja välttämään päällekkäisyyttä käynnissä olevan toiminnan kanssa. Kaikki hankkeet 

arvioidaan seuraavin perustein: 

 

1) Merkittävyys ehdotuspyynnön tavoitteiden ja painopistealueiden kannalta (30 pistettä) 

a) Missä määrin ehdotus vastaa ehdotuspyynnön tavoitteita? (10 pistettä) 

b) Missä määrin ehdotus vastaa ehdotuspyynnön painopistealueita? (10 pistettä) 

c) Kuinka merkittäviä hankkeeseen liittyvä toiminta/koulutustarpeet ja/tai odotetut tulokset ja 

vaikutukset ovat kohderyhmän kannalta? (10 pistettä) 

2) Hankkeen suunnittelun, esitystavan, organisoinnin ja toteutuksen laatu (30 pistettä) 

a) Sopivatko menetelmät (lähestymistapa, ehdotettujen toimien yksityiskohdat ja erityisluonne, 

puhujien laatu, valvontajärjestelmät, markkinointistrategiat jne.) ja aikataulu hankkeelta 

haluttujen tulosten saavuttamiseen? (10 pistettä) 

b) Onko toimet suunniteltu niin, että ne soveltuvat kohderyhmälle? (10 pistettä) 

c) Missä määrin hankkeen organisoinnissa on otettu huomioon tasapuolinen tehtävien jako ja 

paras mahdollinen asiantuntemus? (10 pistettä) 

3) Kokonaistaloudellinen edullisuus / kustannustehokkuus (20 pistettä) 

a) Onko alustava talousarvio järkevä, kun otetaan huomioon odotetut tulokset? (10 pistettä) 

                                                 
6 Varainhoitoasetuksen 131 artiklan 3 kohta ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 202 artikla. 
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b) Antavatko hankkeeseen kohdistetut kustannukset vastinetta rahalle? (10 pistettä) 

4) Tulosten levitys ja kestävyys (10 pistettä)  

a) Onko olemassa tehokkaita suunnitelmia tulosten jakamiseksi sopivalla tavalla ja oikea-

aikaisesti? (5 pistettä) 

b) Onko tuloksilla todennäköisesti kestävä vaikutus? (5 pistettä) 

5) Eurooppalainen ulottuvuus: hankkeen maantieteellinen ulottuvuus hankekumppanien, 

osanottajien ja kohderyhmän osalta ja sen tuoma lisäarvo Euroopan tasolla (10 pistettä) 

a) Kuinka merkittävä on hankkeen lisäarvo (mukana olevat kansallisuudet kohderyhmän ja/tai 

kumppanien osalta) Euroopan tasolla? (5 pistettä) 

b) Vastaako ehdotus ehdotuspyynnössä esitettyä maantieteellistä soveltamisalaa? (5 pistettä)  

Hankkeille, joissa on mukana sellaisten valtioiden kansalaisia, jotka ovat olleet heikommin 

edustettuina aiemmissa jäsenvaltioiden tuomareiden kilpailuoikeuskoulutusta tukevasta 

ohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa, annetaan pisteitä
7
. 

 

Avustuksen saaminen edellyttää, että hanke saa vähintään 60 pistettä 100 pisteestä ja vähintään 

50 prosenttia ensimmäisen, toisen ja kolmannen myöntämisperusteen pisteistä. 

Komissio voi arviointimenettelyn aikana pyytää täydentäviä asiakirjoja/selvityksiä ja 

keskustella hakijan kanssa mahdollisesti tarvittavista teknisistä ja rahoitusta koskevista 

muutoksista. Kun arviointimenettely on saatettu päätökseen, ohjelmakomitean lausunto ja 

komission päätöksen hyväksyminen mukaan lukien, komissio ilmoittaa kullekin hakijalle 

lopullisesta päätöksestä ja seuraavista vaiheista. Tämän jälkeen komissio käynnistää 

menettelyt, joita hyväksyttyjä hakemuksia koskevien avustussopimusten valmistelu edellyttää. 

7. Rahoitussäännökset
8
 

7.1 Tuensaajien on hankkeita toteuttaessaan noudatettava varainhoitoasetusta (ja erityisesti sen 

ensimmäisen osan VI osastoa) ja sen soveltamissääntöjä vuodelta 2012
9
. 

7.2 Ohjelmasta myönnettävä avustus ei saa kattaa kaikkia toimesta aiheutuvia kustannuksia. EU:n 

rahoitusosuus on enintään 80 prosenttia toimen tukikelpoisten kustannusten 

kokonaismäärästä. Näin ollen hakijan, yhteistyökumppaneiden tai muiden rahoittajien on 

katettava vähintään 20 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä.  

                                                 
7 Koulutusta saaneiden tuomareiden määrä kansalaisuuksittain: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
8 Lisäsäännöksiä on verkkosivuillamme olevassa avustussopimuksen mallissa. 
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 

talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:FI:PDF. Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, 

annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:FI:PDF#page=3 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:FI:PDF
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7.3 Päällekkäisten avustusten kielto: Jos jollekin hankkeelle on myönnetty yhteisrahoitusta tästä 

ohjelmasta, se ei voi saada rahoitusta mistään muusta Euroopan unionin talousarviosta 

rahoitettavasta ohjelmasta. 

7.4 Taannehtivuuskielto: Päättyneeseen toimintaan ei myönnetä avustusta takautuvasti. Avustusta 

voidaan myöntää jo aloitettuun toimintaan, jos hakija voi osoittaa, että toiminta oli aloitettava 

ennen avustussopimuksen allekirjoittamista tai avustuspäätöksen tiedoksiantoa. Rahoitettavat 

menot eivät tällöin kuitenkaan saa olla aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää, 

paitsi perussäädöksessä (päätös N:o 1149/2007/EY) säädetyissä asianmukaisesti 

perustelluissa poikkeustapauksissa. 

7.5 Luontoissuorituksia ei voida sisällyttää menoiksi hankkeen talousarvioon eikä niitä hyväksytä 

yhteisrahoitukseksi. 

7.6 Kustannusten tukikelpoisuutta koskevat säännöt esitetään tämän ehdotuspyynnön liitteenä 

olevan avustussopimusluonnoksen yleisissä ehdoissa. 

7.7 Hakijan on esitettävä alustava talousarvio euroina. 

7.8 Majoitus- ja ateriakustannukset maksetaan kiinteämääräisenä vuorokautta kohti Euroopan 

komission henkilöstön virkamatkojen yhteydessä sovellettavan majoituskulu- ja 

päivärahataulukon perusteella. Puolen päivän seminaareihin sovelletaan 50 prosentin taksaa. 

7.9 Tuensaaja (tai tuensaajat, jos useampi kuin yksi) on johtava taho, jolle avustus maksetaan. 

Kustannusten on täytynyt aiheutua tuensaajalle, jotta ne olisivat tukikelpoisia. 

Tavaroiden/palveluiden täytyy olla tuensaajan tilaamia, ja laskujen on oltava tuensaajan 

nimellä. Muiden kumppaneiden tilaamia palveluita ja tavaroita pidetään luontoissuorituksina, 

eikä niitä näin ollen voida sisällyttää tukikelpoisiin kustannuksiin. 

7.10 Hankkeet eivät saa tuottaa voittoa. Voitoksi katsotaan ylijäämä, joka syntyy, kun hankkeen 

todellisista kokonaistuloista vähennetään todelliset kokonaiskustannukset. Todettua voittoa 

vastaava määrä vähennetään avustuksen määrästä. 

7.11 Komissio voi myöntää haettua määrää pienemmän avustuksen. Jos komission myöntämä 

avustus on pienempi kuin haettu määrä, hakijan on hankittava lisärahoitusta muista lähteistä 

tai supistettava hankkeen kokonaiskustannuksia sen toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi 

hankkeen tavoitteista tai sisällöstä kuitenkaan tinkimättä. Joissakin tapauksissa avustusta 

saatetaan myöntää vain osalle suunniteltua tointa. Komissio ei missään tapauksessa voi 

myöntää samalle hankkeelle kaksinkertaista rahoitusta. 

7.12 Komission myöntämä avustus suhteutetaan hankkeen arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Jos 

toteuttamiskustannukset osoittautuvat ennakoitua pienemmiksi, avustusta pienennetään 

vastaavassa suhteessa. 

7.13 Avustuksista tehdään kirjallinen sopimus, joka sisältää yksityiskohtaiset säännöt, joiden 

mukaisesti yksilöity osuus tosiasiallisesti syntyneistä avustuskelpoisista kustannuksista 

korvataan. Tapauskohtaisesti käytetään joko yhden tuensaajan avustussopimusta tai 

useamman tuensaajan avustussopimusta. Sopimus on vakiosopimus, jonka määräykset ja 

ehdot eivät ole muutettavissa tai neuvoteltavissa. 
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7.14 Maksuehdot: Komission avustus maksetaan yleensä kahdessa erässä: ennakkomaksu 

(enintään 50 prosenttia avustuksen kokonaismäärästä) avustussopimuksen allekirjoittamisen 

yhteydessä tuensaajan pyynnöstä ja loput sen jälkeen kun komissio on saanut ja hyväksynyt 

hankkeen loppuraportin ja lopullisen menoselvityksen.  

8. Hakemusten jättäminen 

8.1 Hakemukset on jätettävä hakulomakkeella, johon liitetään lomakkeen F osassa luetellut 

liitteet.  

8.2 Hakemuksessa on oltava sellaisen henkilön allekirjoitus, jolla on oikeus tehdä sitoumuksia 

hakijaorganisaation puolesta.  

8.3 Lomakkeet voi ladata verkkosivulta http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Käyttötuki: Ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen 

COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4 Hakemukset (kaikki liitteessä Check list for applicants mainitut asiakirjat mukaan 

lukien) on täytettävä, allekirjoitettava, päivättävä ja toimitettava kahtena kappaleena 

(allekirjoitettu alkuperäiskappale ja kopio sähköisessä muodossa) postitse tai lähettipalvelun 

välityksellä viimeistään tiistaina 30. huhtikuuta 2013 (mistä osoituksena pidetään 

postileimaa tai lähettipalvelun vastaanottoilmoitusta).  

Lähetysosoite, jos hakemus lähetetään postitse: 

European Commission 

Directorate General Competition – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
MADO 06/08 

1049 Brussels 

Belgium 

Toimitusosoite, jos hakemus toimitetaan henkilökohtaisesti tai lähettipalvelun välityksellä: 

European Commission 

Competition Directorate General – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgium 

 

Varmistakaa, että kuoressa mainitaan selvästi ’CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE 

OPENED BY THE REGISTRY’. 

 

 

8.5 Hakemukset voidaan laatia millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä, mutta 

mieluiten englanniksi, hakulomaketta käyttäen. Jos hakemus on laadittu muulla kuin 

englannin kielellä, on lisättävä englanninkielinen tiivistelmä.  

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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8.6 Hakijoille ilmoitetaan heidän hankkeidensa arvioinnin tuloksista mahdollisimman pian. 

Hakijoiden on kuitenkin otettava huomioon, että avustusten myöntämismenettely kestää 

kokonaisuudessaan tavallisesti noin 9–12 kuukautta ehdotuspyynnön julkaisupäivästä. 

9.  Aloituskokous 

 Ehdotuksen talousarvioon on sisällytettävä kustannukset koordinoivan organisaation yhden 

tai kahden edustajan (ainakin hankkeen koordinaattori, mutta mielellään myös 

rahoituskoordinaattori, jollei sama) matkasta Brysseliin ja takaisin ja (tarvittaessa) yhden 

yön majoituskustannukset. Valittujen hakijoiden on näin mahdollista osallistua yhden 

päivän kestävään aloituskokoukseen, jossa käsitellään hankehallinnointia, hallinnollisia 

näkökohtia ja raportointivelvoitteita. 

10. Hankkeen toteuttamisaika ja muita tietoja 

10.1 Hankkeet voivat kestää enintään 24 kuukautta. Myöntämismenettelyn kesto huomioon 

ottaen (ks. 8.6 kohta) hakijoiden pitäisi kuitenkin varmistaa, että toiminta ei ala ennen kuin 

avustussopimus on allekirjoitettu (ks. myös 7.4 kohta). 

10.2 Avustussopimusluonnoksesta tulee oikeudellisesti sitova vasta, kun komissio on 

allekirjoittanut sen.  

10.3 Hankkeen päätyttyä avustuksen saajan on toimitettava komissiolle edellä mainittuun 

osoitteeseen avustussopimuksessa määritettävän ajan kuluessa hankkeen toteuttamisen 

loppuraportti, johon sisältyy loppuraportti toiminnasta ja taloudenhoidosta sekä 

loppumaksupyyntö. Loppuraportissa on annettava selvitys muun muassa hankkeen aikana 

esiin tulleista ongelmista, osallistujien esittämästä arvioinnista (esim. palautelomakkeilla), 

saavutetuista tuloksista ja niiden levittämisestä sekä hankkeen perusteella tehtävistä 

johtopäätöksistä.  

10.4 Tuensaajia voidaan pyytää asettamaan hankkeen tulokset komission käyttöön 

käyttökelpoisessa, levitykseen sopivassa muodossa, josta ei tarvitse maksaa 

tekijänoikeuskorvauksia (käsikirjat, julkaisut, tietokoneohjelmat ja internetsivut). 

11. Julkisuus 

11.1 Tiedot kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava 

Euroopan unionin toimielinten internetsivustossa kuuden kuukauden kuluessa sen 

varainhoitovuoden päättymisestä, jonka aikana ne on myönnetty. Tiedot voidaan julkaista 

myös muussa soveltuvassa muodossa, kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Komissio julkaisee seuraavat tiedot: 

 – tuensaajan nimi ja osoite 

 – avustuksen kohde ja lopulliset pisteet 

 – myönnetty avustusmäärä. 

 

 Julkaisemisesta luovutaan, jos se saattaisi uhata asianomaisten henkilöiden oikeuksia ja 

vapauksia, sellaisina kuin ne ovat suojattuina Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, tai jos 



 13 

se saattaisi vahingoittaa saajien kaupallisia etuja, edellyttäen että, tuensaaja on esittänyt 

hakemuksen yhteydessä tästä asianmukaisesti perustellun pyynnön
10

. 

 

11.2 Tuensaajien on selvästi ilmaistava Euroopan unionin osallistuminen kaikissa julkaisuissa tai 

toimissa, joihin avustusta käytetään. Tuensaajien on lisäksi esitettävä näkyvästi Euroopan 

komission nimi ja tunnus kaikissa julkaisuissaan, julisteissaan, ohjelmissaan ja muissa 

tuotteissaan, jotka liittyvät komission yhteisrahoittamaan hankkeeseen.  

Tällöin on käytettävä osoitteessa http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_en.htm olevaa tekstiä, tunnusta ja vastuuvapauslauseketta. 

 Ellei tätä vaatimusta noudateta kaikilta osin, tuensaajan avustusta voidaan pienentää 

avustussopimuksen tai avustuspäätöksen mukaisesti. Lisäksi tuensaajan on toimitettava 

kaikille hankkeeseen osallistuville arviointilomake, ja arvioinnin tulokset on toimitettava 

Euroopan komission kilpailun pääosastolle. 

12. Tietosuoja 

 Ehdotuspyyntöön vastaaminen merkitsee henkilötietojen (kuten nimen, osoitteen ja 

ansioluettelon) kirjaamista ja käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua asetusta (EY) N:o 45/2001. Ellei toisin 

mainita, kysymykset ja pyydetyt henkilötiedot ovat tarpeen, jotta hakemus voidaan arvioida 

ehdotuspyynnön eritelmien mukaisesti, ja rekisterinpitäjänä toimiva kilpailun pääosaston 

kirjaamosta ja resursseista vastaava linja käsittelee niitä ainoastaan tätä tarkoitusta varten. 

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä on tietosuojaselosteessa osoitteessa 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

 Komission tilinpitäjä voi kirjata henkilötiedot ennakkovaroitusjärjestelmään ja tarvittaessa 

myös poissulkemisia koskevaan keskustietokantaan, jos tuensaaja on jossakin seuraavissa 

säädöksissä mainituista tilanteista:  

 – komission päätös 2008/969/EY, Euratom, tehty 16.12.2008, 

ennakkovaroitusjärjestelmästä (ks. tietosuojaperiaate osoitteessa 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf

m ) tai 

– komission asetus (EY, Euratom) N:o 1302/2008, annettu 17.12.2008, poissulkemisia 

koskevasta keskustietokannasta (ks. tietosuojaperiaate osoitteessa 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm).  

13. Kantelun tekeminen Euroopan oikeusasiamiehelle 

 Hakija tai hakijayhteisö, joka katsoo joutuneensa kärsimään hallinnon epäkohdan vuoksi, 

voi tehdä asiasta kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle missä tahansa avustushakemusten 

käsittelyvaiheessa SEUT-sopimuksen 228 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja oikeusasiamiehen 

                                                 
10 Varainhoitoasetuksen 35 artikla ja 128 artiklan 3 kohta sekä varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 21 ja 191 artikla. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
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ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä 

maaliskuuta 1994 tehdyssä Euroopan parlamentin päätöksessä (EYVL L 113, 4.5.1994) 

säädetyin edellytyksin. Kantelun tekeminen ei kuitenkaan rajoita muiden 

muutoksenhakumahdollisuuksien käyttämistä. 


