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II.1. Definizzjonijiet 
 
1. “drittijiet ta’ l-aċċess” tfisser liċenzji u drittijiet ta’ l-utenti għall-informazzjoni eżistenti jew 

għall-informazzjoni miksuba; 
 
 
2. “entità affiljata” tfisser kwalunkwe entità ġuridika li tinsab taħt il-kontroll dirett jew indirett ta’ 

xi benefiċarju, jew taħt l-istess kontroll dirett jew indirett bħall-benefiċarju, il-kontroll jieħu xi 
waħda mill-forom li ġejjin: 

 
(a) iż-żamma diretta jew indiretta ta’ aktar minn 50% tal-valur nominali tal-kapital azzjonarju 

maħruġ fl-entità ġuridika konċernata, jew ta’ maġġoranza tad-drittijiet għall-vot ta’ l-
azzjonisti jew tas-soċji ta’ dik l-entità; 

 
(b) iż-żamma diretta jew indiretta, fil-fatt jew bil-liġi, tas-setgħat tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fl-

entità ġuridika konċernata. 
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3. “pajjiż assoċjat” tfisser pajjiż terz li hu parti għal ftehim internazzjonali mal-Komunità, taħt il-
kundizzjonijiet jew abbażi ta' liema jagħmel kontribuzzjoni finanzjarja għall-FP7 kollu jew parti 
minnu;  

 
4. “informazzjoni miksuba” tfisser informazzjoni li tinżamm mill-benefiċarji qabel ma jeċċedu għal 

dan il-ftehim, kif ukoll id-drittijiet ta’ l-awtur jew drittijiet oħra tal-proprjetà intelletwali li 
jappartjenu għal dik l-informazzjoni, li l-applikazzjoni għalihom saret qabel ma eċċedew għal 
dan il-ftehim, u li hi meħtieġa biex jitwettaq il-proġett jew biex tintuża’ l-informazzjoni eżistenti; 

 
5. “disseminazzjoni” tfisser il-kxif ta’ l-informazzjoni eżistenti b’xi mezzi adattati minbarra dawk li 

jirriżultaw mill-formalitajiet biex tiġi protetta, u inkluż il-pubblikazzjoni ta’ l-informazzjoni 
eżistenti bi kwalunkwe forma; 

6. “ERC” tfisser il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka kif stabbilit mill-Ideat tal-Programm Speċifiku” 
li jikkonsisti mill-Kunsill Xjentifiku ERC u struttura ta’ implimentazzjoni dedikata; 

 
7.  “kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli” tfisser kundizzjonijiet adattati inkluż kondizzjonijiet 

finanzjarji possibbli li jqisu ċ-ċirkustanzi speċifiċi tat-talba għall-aċċess, per eżempju l-valur 
proprja jew potenzjali ta’ l-informazzjoni eżistenti jew ta’ l-informazzjoni miksuba li għalih l-
aċċess hu mitlub u/jew l-iskop, tul jew karatteristiċi oħra ta’ l-użu maħsub; 

 
8. “informazzjoni eżistenti” tfisser ir-riżultati, inkluż l-informazzjoni, sew jekk jistgħu jiġu protetti 

sew jekk le, li tiġi ġġenerata mill-proġett. Dawn ir-riżultati jinkludu d-drittijiet marbuta mad-dritt 
ta' l-awtur; drittijiet tad-disinn; drittijiet ippatenti; drittijiet tal-varjetà ta' pjanti; jew forom simili 
ta' protezzjoni; 

 
9. “Ideat speċifiċi tal-programm” tfisser l-“Ideat” tal-Programm Speċifiku għall-attivitajiet tal-

Komunita fil-qasam tar-“riċerka fil-fruntiera”, li jimplimentaw l-FP7; 

10. “irregolarità” tfisser kwalunkwe ksur ta’ dispożizzjoni tal-liġi Komunitarja jew kwalunkwe ksur 
ta’ l-obbligu li joħroġ minn att jew omissjoni minn xi benefiċarju li għandu, jew ikollu, l-effett li 
jippreġudika l-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej jew il-baġits immexxija minnhom 
minħabba nfiq mhux ġustifikat; 

11. "benefiċarju prinċipali": tfisser il-benefiċarju li jospita u jingaġġa l-investigatur prinċipali; 

12. “investigatur prinċipali” tfisser l-individwu li jista’ jgħaqqad tim biex iwettaq il-proġett taħt il-
gwida xjentifika tiegħu/tagħha; 

13. “korp pubbliku” tfisser kwalunkwe entità ġuridika mwaqqfa bħala tali permezz tal-liġi nazzjonali, 
u organizzazzjonijiet internazzjonali; 

 
14. Entità ġuridika hi kwalifikata bħala “non-profitt” meta titqies bħala tali mil-liġi nazzjonali jew 

internazzjonali; 
 
15. “organizzazzjoni għar-riċerka” tfisser entità ġuridika mwaqqfa bħala organizzazzjoni non-profitt 

li tagħmel riċerka jew żvilupp teknoloġiku bħala wieħed mill-għanijiet ewlenin tagħha; 
 
16. “SMEs” tfisser intrapriżi  mikro, żgħar u ta’ daqs medju skond it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 

2003/361/KE fil-verżjoni tas-6 ta’ Mejju 2003. 
 
17. “ftehim supplimentari” tfisser il-ftehim rikjest mill-ftehim ta’ l-għotja li jkopri r-relazzjoni 

minima kuntrattwali bejn l-investigatur prinċipali u l-benefiċarju (l-entità ġuridika li tospitah/a u 
tingaġġah/a); 
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18. “tim”: tfisser it-tim individwali li hu magħmul minn investigatur prinċipali waħdieni u, kif jixraq, 

individwi oħra, membri tat-tim; 
 
19. “membri tat-tim” tfisser l-investigaturi li jikkontribwixxu għall-proġett taħt il-gwida xjentifika ta’ 

l-investigatur prinċipali; 
 
20. “pajjiż terz” tfisser xi Stat li mhux Stat Membru; 
 

1. “użu” tfisser l-utilizzazzjoni diretta jew indiretta ta’ l-informazzjoni eżistenti f’attivitajiet oħra 
tar-riċerka minbarra dawk koperti bil-proġett, jew biex jiġi żviluppat, maħluq u reklamat 
prodott jew proċess, jew biex jiġi maħluq u jingħata servizz. 

 

PARTI A – IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT 

SEZZJONI 1 – PRINĊIPJI ĠENERALI 
 

II.2 Organizzazzjoni tal-benefiċarji u r-rwol tal-benefiċarju prinċipali  

1. Il-benefiċarji huma rappreżentati lejn il-Kummissjoni mill-benefiċarju li jospita u jingaġġa lill-
investigatur prinċipali, il-benefiċarju prinċipali, li għandu jkun l-intermedjarju għal kwalunkwe 
komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u kwalunkwe benefiċarju, bl-eċċezzjonijiet previsti f’dan il-
ftehim ta’ l-għotja.  
 
2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għall-proġett għandha titħallas lill-benefiċarju 
prinċipali li jirċeviha għan-nom tal-benefiċarji. Il-pagament tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
Komunitarja lill-benefiċarju prinċipali teżonora lill-Kummissjoni mill-obbligu tagħha dwar 
pagamenti lil kwalunkwe benefiċarju. 
 
3.Il-benefiċarju prinċipali għandu: 
 
a) Jidħol fi ftehim supplimentari ma’ l-investigatur prinċipali, li għandu jistipula l-liġi 

applikabbli għal dan il-ftehim supplimentari u l-pajjiż li fih għandu jinstab soluzzjoni għat-
tilwim li jinqala’ minn dan il-ftehim supplimentari. Għandu jispeċifika wkoll li l-
benefiċarju għandu: 

i) jappoġġja lill-investigatur prinċipali fit-tmexxija tat-tim u jipprovdi għajnuna 
amministrattiva raġonevoli lill-investigatur prinċipali, speċjalment fir-rigward ta’: 

a. li l-informazzjoni finanzjarja tingħata fil-ħin u tkun ċara, 

b. il-ġestjoni ġenerali u r-rappurtaġġ tal-finanzi, 

c. il-parir dwar l-istrateġiji interni tal-benefiċarju u l-politika ta’ l-ERC jew tal-
Kummissjoni, 

d. l-organizzazzjoni ta’ laqgħat dwar il-proġett kif ukoll dwar il-loġistika ġenerali tal-
proġett. 
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ii) jipprovdi appoġġ għar-riċerka lill-investigatur prinċipali u lill-membri tat-tim 
tiegħu/tagħha waqt il-proġett kollu skond l-Anness I, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-
infrastruttura, l-apparat, il-prodotti u servizzi oħra kif jeħtieġ biex tkun tista’ ssir ir-
riċerka;  

iii) jassigura li l-investigatur prinċipali u l-membri tat-tim tiegħu/tagħha jkollhom, fuq bażi 
ħielsa mir-royalty, drittijiet ta’ aċċess għall-informazzjoni miksuba u għall-
informazzjoni eżistenti meħtieġa għall-attivitajiet tagħhom taħt il-proġett kif speċifikat 
fl-Anness I; 

iv) jiggarantixxi kondizzjonijiet kuntrattwali adegwati għall-investigatur prinċipali, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’: 

a. id-dispożizzjonijiet għal-leave annwali, leave għall-mard u leave għall-ġenituri, 

b. is-saħħa okkupazzjonali u standards ta’ sigurtà, 

c. l-iskema ġenerali tas-sigurtà soċjali, bħad-drittijiet tal-pensjoni. 

v) jassigura li l-investigatur prinċipali jkollu l-awtonomija xjentifika neċessarja, b’mod 
partikolari rigward: 

 
a. l-għażla tal-membri l-oħra tat-tim, ospitati u ingaġġati mill-benefiċarju jew entitajiet 

ġuridiċi oħra, bi qbil mal-profili meħtieġa biex tkun tista’ ssir ir-riċerka, inkluż ir-
reklamar xieraq; 

 
b. kontroll fuq il-baġitt fir-rigward ta’ l-użu tiegħu biex jintlaħqu l-għanijiet xjentifiċi; 
 
c. l-awtorità biex iwassal rapporti xjentifiċi lill-Kummissjoni; 
 
d. l-awtorità biex jippubblika bħala awtur imlaħħaq u jistieden lil ko-awturi dawk biss 

li taw kontribut b’mod sostanzjali għax-xogħol rappurtat. 

vi) jgħarraf lill-investigatur prinċipali dwar kwalunkwe ċirkostanzi li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-proġett jew li jwasslu b’mod potenzjali għal sospensjoni jew 
terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotja; 

vii) soġġett għall-osservanza tal-liġi nazzjonali applikabbli u għall-qbil mill-Kummissjoni, 
jitrasferixxi l-ftehim ta’ l-għotja kif ukoll kwalunkwe pre-finanzjament tal-ftehim mhux 
kopert bi klejm ta’ l-ispejjeż aċċettata lil xi benefiċarju prinċipali ġdid, jekk l-
investigatur prinċipali jitlob li jiġi trasferit il-proġett kollu jew parti minnu lil dan il-
benefiċarju prinċipali ġdid.  Il-benefiċarju prinċipali għandu jissottometti talba 
sostanzjata għal emenda jew jinnotifika lill-Kummissjoni f’każ li jkollu oġġezzjoni għat-
trasferiment tiegħu. 

b) jamministra l-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja rigward kif se tiġi allokata bejn il-
benefiċarji u l-attivitajiet, skond dan il-ftehim ta' l-għotja u d-deċiżjonijiet meħuda mill-
benefiċarji. Il-benefiċarju prinċipali għandu jassigura li l-pagamenti kollha xierqa jsiru lill-
benefiċarji l-oħra mingħajr dewmien mhux ġustifikat;  

c) iżomm ir-rekords u l-accounts finanzjarji biex ikun jista' jkun possibbli li jiġi determinat fi 
kwalunkwe ħin liema porzjon tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja tħallset lil kull 
benefiċarju għall-finijiet tal-proġett; 
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d) jgħarraf lill-Kummissjoni bit-tqassim tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja u d-data 
tat-trasferimenti lill-benefiċarji, meta jkun mitlub minn dan il-ftehim ta’ l-għotja jew mill-
Kummissjoni; 

e) jirrevedi r-rapporti biex jivverifika li huma konsistenti mal-kompiti tal-proġett qabel ma 
jgħaddihom lill-Kummissjoni; 

f) jimmonitorja li l-benefiċarji huma konformi ma’ l-obbligi taħt dan il-ftehim ta’ l-għotja. 

 
Il-benefiċarju prinċipali jista’ ma jagħmilx subkuntrattar tal-kompiti msemmija hawn fuq. 

 
4. Il-benefiċarji  għandhom jissodisfaw l-obbligi li ġejjin:  

 
a. jipprovdu d-dejta kollha mitluba mill-Kummissjoni għall-finijiet ta’ l-

amministrazzjoni kif imiss ta' dan il-proġett; 
b. jipprovdu lill-investigatur prinċipali u lill-membri tat-tim tiegħu/tagħha bl-appoġġ 

meħtieġ biex isir ix-xogħol kif speċifikat fl-Anness I u jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa u raġonevoli biex jassiguraw li l-proġett isir skond it-termini u l-
kondizzjonijiet ta' dan il-ftehim ta' l-għotja; 

c. iġagħlu lill-membri tat-tim jibagħtu r-riżultati xjentifiċi tagħhom lill-investigatur 
prinċipali u jassiguraw li x-xogħol isir taħt il-gwida xjentifika ta’ l-investigatur 
prinċipali; 

d. iwettqu l-proġett b’mod konġunt u f'ħafna vis-à-vis il-Komunità, skond il-qafas 
għall-ġestjoni xjentifika kif speċifikata fil-paragrafu t’hawn fuq;. 

e. jagħmlu arranġamenti interni xierqa konsistenti mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-
ftehim ta’ l-għotja biex jassiguraw li l-proġett jiġi implimentat b’mod effiċjenti. 
Dawn l-arranġamenti interni jistgħu jieħdu forma ta’ ftehim bil-miktub. Dan il-
ftehim bil-miktub jista’ jkopri  inter alia dan li ġej: 

 
i. l-organizzazzjoni interna tal-grupp ta’ benefiċarji inkluż il-proċeduri dwar it-

teħid ta' deċiżjonijiet; 
ii. regoli dwar id-disseminazzjoni u l-użu, u d-drittijiet ta’ l-aċċess;  

iii. id-distribuzzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja; 
iv. is-soluzzjoni għat-tilwim intern, inkluż każijiet ta’abbuż tal-poter; 
v. l-obbligu, l-indemnizz u l-arranġamenti ta’ kunfidenzjalità bejn il-

benefiċarji. 
 

II.3 Obbligi speċifiċi tal-ħidma ta’ kull benefiċarju  

Kull benefiċarju għandu: 

a) iwettaq ix-xogħol li jrid isir, kif identifikat fl-Anness I, u jqis ir-rwol speċifiku li għandu l-
investigatur prinċipali.  Minkejja dan, fejn hu meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-proġett 
jista’ titlob lil partijiet terzi biex iwettqu ċerti elementi, skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu II.7 jew kwalunkwe klawsola speċjali fl-Artikolu 7.  Il-benefiċjarju jista’ juża’ r-
riżorsi li partijiet terzi jkunu għamlu disponibbli sabiex iwettaq il-parti tiegħu tax-xogħol; 

b) jassigura li kwalunkwe ftehim jew kuntratt marbut mal-proġett, li sar bejn il-benefiċjarju u 
kwalunkwe terza parti jkun fih dispożizzjonijiet li din it-terza parti, inkluż li l-awditur 
jipprovdi ċ-ċertifikat fuq ir-rendikonti finanzjarji jew dwar il-metodoloġija, m'għandu 
jkollha l-ebda drittijiet vis-a'-vis il-Kummissjoni taħt dan il-ftehim ta' l-għotja; 
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c) jassigura li d-drittijiet tal-Kummissjoni u l-Qorti ta’ l-Awdituri jwettqu l-awditjar huma 
estiżi għad-dritt biex iwettqu kwalunkwe awditjar jew kontroll fuq kwalunkwe terza parti li 
l-ispejjeż tagħha huma rimbursati kollha jew parti minnhom mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
Komunitarja, bl-istess termini u kundizzjonijiet bħal dawk indikati f'dan il-ftehim ta' l-
għotja; 

d) jassigura li l-kundizzjonijiet applikabbli għalih taħt l-Artikoli II.4.5., II.10, II.11, II.12, II.13, 
II.14 u II.22 huma wkoll applikabbli għal kwalunkwe terza parti li l-ispejjeż tagħha huma 
klejmjati taħt il-proġett skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja; 

e) jassigura li l-kompiti assenjati lilu huma tajba u jsiru fil-ħin; 

f) jgħarraf lill-benefiċjarji l-oħra u lill-Kummissjoni permezz tal-benefiċarju prinċipali fil-ħin 
dwar: 

- l-isem(/ismijiet) tal-persuna(i) ta' kuntatt li għandhom jagħtu appoġġ 
amministrattiv lil xogħol, kif ukoll kwalunkwe bidliet f’dik l-informazzjoni; 

- kwalunkwe avveniment li jista’ jaffettwa l-implimentazzjoni tal-proġett u d-
drittijiet tal-Komunità;  

- kwalunkwe bidla fl-isem ġuridiku tagħha, l-indirizz u r-rappreżentanti legali 
tagħha, u kwalunkwe bidla fir-rigward tas-sitwazzjoni legali, finanzjarja, 
organizzattiva jew teknika tagħha inkluż il-bidla fil-kontroll u, b’mod 
partikolari, kwalunkwe bidla fl-istatus fir-rigward tal-korpi pubbliċi li ma 
jagħmlux profitt, istituzzjonijiet ta' l-edukazzjoni sekondarja u ogħla, 
organizzazzjonijiet tar-riċerka u SMEs;  

- kwalunkwe ċirkostanzi li jaffettwaw il-kundizzjonijiet ta’ parteċipazzjoni 
msemmija fir-Regoli dwar il-Parteċipazzjoni1, ir-Regolament Finanzjarju2 u r-
Regoli ta’ Implimentazzjon3i tiegħu jew ta’ kwalunkwe rekwiżiti tal-ftehim ta' 
l-għotja, speċjalment jekk u meta xi waħda mill-kriterji ta’ eliġibbiltà ma 
tibqax tintlaħaq tul il-proġett.  

g) jagħtu lill-Kummissjoni inkluż lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (l-OLAF) u lill-
Qorti ta’ l-Awdituri direttament bl-informazzjoni kollha mitluba fil-qafas ta' kontrolli u 
awditjar; 

h) jieħdu l-passi kollha neċessarji biex jevitaw impenji li mhumiex kompatibbli ma’ l-obbligi 
li hemm provdut għalihom f’dan il-ftehim ta’ l-għotja u jgħarrfu lill-benefiċjarji l-oħra u lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe obbligazzjonijiet li ma jistgħux jiġu evitati li jistgħu jinqalgħu 
tul il-ftehim ta’ l-għotja li jista’ jkollhom implikazzjonijiet għal xi waħda mill-
obbligazzjonijiet taħt il-ftehim ta’ l-għotja; 

                                                 
1  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1906/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006  ĠU L391, 

30.12.2006, p.1 

2  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1 kif 
emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1995/2006 tat-13 ta' Diċembru 2006 (ĠU L 390, 
30.12.2006, p. 1) u modifikazzjonijiet sussegwenti. 

3  Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 ĠU L357, 31.12.2002, p.1, kif 
emendat l-aħħar mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1248/2006 (ĠU L 227, 19.8.2006, p.3) u modifikazzjonijiet 
sussegwenti. 
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i) jassiguraw li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-qafas dwar l-għajnuna mill-Istat; 

j) iwettqu l-proġett skond il-prinċipji etiċi fundamentali; 

k) jippruvaw jikkonsultaw ma’ l-investigatur prinċipali biex jippromwovu opportunitajiet 
indaqs bejn l-irġiel u n-nisa fl-implimentazzjoni tal-proġett; 

l) iqisu l-prinċipji ġenerali tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2005 
dwar il-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi tal-Kondotta għall-Ingaġġ ta’ 
Riċerkaturi, b’mod partikolari li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-trasparenza 
tal-proċessi ta’ l-ingaġġ, u l-iżvilupp tal-karriera tar-riċerkaturi ingaġġati għall-proġett; 

m) jieħdu kull prekawzjoni meħtieġa biex jevitaw kwalunkwe riskju ta' kunflitt ta' interess 
marbuta ma' interessi ekonomiċi, politiċi jew affinitajiet nazzjonali, tal-familja jew rabtiet 
emozzjonali jew kwalunkwe interessi oħra li għandhom tendenza li jinfluwenzaw il-ħidma 
imparzjali u oġġettiva tal-proġett. 

 

II.3.bis) Obbligazzjonijiet speċifiċi tal-ħidma ta’ l-investigatur prinċipali 

Il-ftehim supplimentari għandu jispeċifika li:  
 
1. l-investigatur prinċipali għandu: 
 

a) jieħu l-passi kollha meħtieġa għas-superviżjoni effettiva tat-twettiq xjentifiku u teknoloġiku 
tal-proġett; 

b) ikun inkarigat mir-rappurtaġġ xjentifiku u jikkontribwixxi b’mod effettiv għar-rappurtaġġ tal-
ġestjoni finanzjarja dwar il-proġett; 

c) jgħarraf lill-benefiċarju prinċipali fil-ħin bi kwalunkwe eventwalità jew bidla fiċ-ċirkostanzi 
li għandhom tendenza li jħallu effett fuq il-ħidma tal-ftehim ta’ l-għotja, inter alia: 

- trasferiment ippjanat tal-proġett għal xi benefiċarju ġdid; 

- kwalunkwe modifikazzjoni marbuta ma’ l-informazzjoni li serviette bħala bażi għall-
iffirmar tal-ftehim supplimentari msemmi fl-Artikolu 2 tal-ftehim ta’ l-għotja; 

- kwalunkwe modifikazzjoni marbuta ma’ l-informazzjoni li serviet bħala bażi għall-għoti 
tal-ftehim ta’ l-għotja ERC; 

- kwalunkwe raġunijiet personali li jaffettwaw l-implimentazzjoni tal-proġett. 
d) jirrispetta r-regoli ta’ kunfidenzjalità skond l-Artikolu II.9. 

e) jirrikonoxxi l-appoġġ tal-Komunità għall-ftehim ta’ l-għotja ERC fi kwalunkwe attivitajiet ta’ 
disseminazzjoni, bħal f’pubblikazzjonijiet relatati jew midja oħra skond l-Artikolu II. 12.  

2.  l-investigatur prinċipali għandu jirrispetta d-drittijiet tal-proprjetà intelletwali tal-benefiċarju 
prinċipali waqt u wara l- proġett; 

3.  l-investigatur prinċipali għandu jipproponi bil-kitba lill-benefiċarju prinċipali f’każ li hu/hi 
determinat li jitrasferixxi l-proġett jew parti minnha lil xi benefiċarju li għalih il-proġett għandu 
jiġi trasferit.  Hu/hi għandu jagħmel proposta mill-benefiċarju prinċipali dwar il-modalitaijiet ta’ 
l-arranġament tat-trasferiment mal-benefiċarju prinċipali l-ġdid. 

4.  l-investigatur prinċipali għandu jipprovdi lill-benefiċarju prinċipali, fil-każ tat-trasferiment lill- 
benefiċarju prinċipali l-ġdid, stqarrija li tiddeskrivi fid-dettal ir-riżultati tar-riċerka li saret saż-
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żmien tat-trasferiment tal-proġett u hu/hi għandu jgħaddi kopja ta’ din l-istqarrija lill-
Kummissjoni. 
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SEZZJONI 2 – RAPPURTAĠĠ U PAGAMENTI 
 

II.4 Rapporti  

1. Minbarra l-perjodu ta’ rappurtaġġ xjentifiku ta’ l-aħħar, l-investigatur prinċipali għan-nom tal-
benefiċarji għandu jissottometti rapport xjentifiku perjodiku lill-Kummissjoni fi żmein 60 
ġurnata mindu jintemm kull perjodu rispettiv. Ir-rapport xjentifiku għandu jgħarraf lill-
Kummissjoni dwar il-progress xjentifiku tax-xogħol u għandu jinkludi l-kisbiet u r-riżultati li 
joħorġu mill-proġett, bħal pubblikazzjonijiet u dikjarazzjoni ta’ kwalunkwe bidla maġġuri fl-
istrateġija xjentifika. 

2. L-investigatur prinċipali għan-nom tal-benefiċarji għandu jissottometti rapport xjentifiku finali 
lill-Kummissjoni fi żmien 60 jum wara li jintemm il-proġett. Ir-rapport xjentifiku għandu 
jippreżenta r-riżultati u l-konklużjonijiet finali tal-proġett, jiddeskrivi l-użu u d-disseminazzjoni 
tagħhom, u jinkludi l-kisbiet, bħall-pubblikazzjonijiet.  

3. Ir-rapporti xjentifiċi għandu jkun fihom parti li tista’ tiġi ppubblikata ta’ kwalita adattata biex 
tkun tista’ tiġi ppubblikata direttament.  Is-sottomissjoni tagħha lill-Kummissjoni tindika li ma 
fiha l-ebda materjal kunfidenzjali.  

4. Il-benefiċarji, permezz tal-benefiċarju prinċipali, għandhom jissottomettu rapport perjodiku ta’ 
ġestjoni finanzjarja lill-Kummissjoni għal kull perjodu ta’ rappurtaġġ fi żmien 60 ġurnata wara 
li jintemm kull perjodu rispettiv. Ir-rappurtaġġ jinkludi: 

i) spjegazzjoni ta’ l-użu tar-riżorsi b’relazzjoni max-xogħol xjentifiku li sar, u 

ii) rendikont finanzjarju, mingħand kull benefiċarju flimkien ma' rapport sommarju finanzjarju 
li jikkonsolida l-kontribuzzjoni Komunitarja kklejmjata tal-benefiċarji kollha f'forma 
aggregata, ibbażata fuq l-informazzjoni provduta fl-Anness IV minn kull benefiċarju.   

5. Il-benefiċarju prinċipali għandu jissottometti lill-Kummissjoni rapport dwar it-tqassim tal-
kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja bejn il-benefiċarji. Dan ir-rapport irid jiġi sottomess 30 
ġurnata wara li jiġi irċevut il-pagament finali. 

6. Ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji għandu jiġi sottomess għal talbiet ta’ pagamenti 
interim u pagamenti finali meta l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja klejmjat 
mill-benefiċarju taħt il-forma ta’ rimbors ta’ l-ispejjeż hi ugwali għal EUR 375 000 jew aktar, 
meta miżjud mal-pagamenti kollha mgħoddija li għalihom ma ġiex sottomess ċertifikat dwar ir-
rendikonti finanzjarji. Dan iċ-ċertifikat irid jiġi mgħoddi f’forma ta’ deskrizzjoni dettaljata 
verifikat bħala awtentiku mill-awditur estern tagħha (Anness V-a). Iżda, għall-proġetti twal 
sentejn jew inqas, iċ-ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji għandu jiġi sottomess biss għal 
klejms fuq pagamenti finali meta l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja kklejmjat 
minn xi benefiċarju, fil-forma ta’ rimbors ta’ spejjeż, hu EUR 375 000 jew aktar meta jiżdied 
mal-pagamenti kollha imgħoddija. 

Ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji għandhom jiċċertifikaw li l-ispejjeż ikklejmjati u l-
irċevuti dikjarati waqt il-perjodu li għalih huma provduti, kif ukoll id-dikjarazzjoni ta' l-imgħax li 
nqalgħu waqt il-prefinanzjament jilħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa minn dan il-ftehim ta' l-għotja. 
Fejn l-ispejjeż tal-partijiet terzi huma klejmjati taħt il-ftehim ta’ l-għotja, dawk l-ispejjeż għandu 
jiġi ċertifikati skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu. L-awditur għandu jinkludi fiċ-
ċertifikat tiegħu li ma jeżisti l-ebda kunflitt ta’ interess bejnu u l-benefiċarju meta jkun qed 
jistabbilixxi dan iċ-ċertifikat. 
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Il-Kummissjoni tista', fid-diskrezzjoni tagħha biss, taċċetta t-talba ta’ xi benefiċarju li 
tissottometti ċertifikat dwar il-metodoloġija biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż, li użat biex 
tipprepara t-talbiet tagħha fir-rigward ta’ spejjeż tal-personal, u s-sistema ta' kontroll relatata. Dan 
iċ-ċertifikat irid jiġi mgħoddi fil-forma ta' deskrizzjoni dettaljata verifikata bħala fattwali mill-
awditur estern tagħha (Anness V-b). Meta dan iċ-ċertifikat jiġi aċċettat mill-Kummissjoni, ir-
rekwiżit biex jingħata ċertifikat intermedjarju dwar ir-rendikonti finanzjarji għall-klejms ta' 
pagamenti interim għandu jitneħħa.  
 
Ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u l-metodoloġija għandhom jiġu preparati u ċertifikati 
minn awditur estern u għandhom jiġu stabbiliti skond it-termini ta’ referenza mehmuża bħala 
Anness V għal dan il-ftehim ta’ l-għotja. Kull benefiċarju huwa liberu li jagħżel kwalunkwe 
awditur estern kwalifikat, inkluż l-awditur estern tiegħu tas-soltu, dejjem jekk ir-rekwiżiti 
kumulattivi li ġejjin jintlaħqu: 

i) l-awditur irid ikun indipendenti mill-benefiċarju; 

ii) l-awditur irid ikun kwalifikat biex jagħmel l-awditjar statutarju ta’ 
dokumenti ta’ l-accounts skond il-leġislazzjoni nazzjonali li timplimenta t-8 
Direttiva tal-Kunsill dwar l-awditjar statutarju ta’ l-accounts annwali u l-
accounts konsolidati4 jew kwalunkwe leġislazzjoni Komunitarja li tieħu post 
din id-Direttiva. Il-Benefiċarju stabbilit f’pajjiżi terzi għandu jikkonforma 
mar-regolamenti nazzjonali fl-istess qasam u ċ-ċertifikat dwar ir-rendikonti 
finanzjarji provduti għandu jikkonsisti minn rapport indipendenti tas-sejbiet 
fattwali bbażati fuq proċeduri speċifikati mill-Komunità. 

Korpi pubbliċi, istituzzjonijiet edukattivi sekondarji u ogħla u organizzazzjonijiet tar-riċerka 
jistgħu jagħżlu uffiċjal pubbliku kompetenti biex jipprovdi ċ-ċertifikat tagħhom dwar ir-
rendikonti finanzjarji u dwar il-metodoloġija, dejjem jekk l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti 
stabbilixxew il-kapaċità ġuridika ta’ dak l-uffiċjal pubbliku kompetenti biex jagħmel awditjar ta’ 
dik l-entità u li l-indipendenza ta’ dak l-uffiċjal, partikolarment fir-rigward tat-tħejjija tar-
rendikonti finanzjarji, tista' tiġi assigurata. 

Iċ-ċertifikati mill-awdituri esterni skond dan l-Artikolu ma jaffetwawx l-obbligu tal-benefiċarji 
lanqas id-drittijiet tal-Komunita li joħorġu minn dan il-ftehim ta’ l-għotja.  

7. Il-benefiċarji għandhom jgħaddu r-rapporti permezz tal-benefiċarju prinċipali lill-Kummissjoni 
b’mezzi elettroniċi.  Barra minnhekk, il-formola tar-rendikont finanzjarju trid tiġi ffirmata minn 
persuna(/i) awtorizzati fi ħdan l-organizzazzjoni tal-benefiċarju, u ċ-ċertifikati dwar ir-rendikonti 
finanzjarji u dwar il-metodoloġija jridu jiġu ffirmati minn xi persuna awtorizzata ta’ l-entità li 
tagħmel l-awditjar, u l-oriġinali għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni. 

8. Il-forma u l-kontenut tar-rapporti għandhom jikkonformaw ma’ l-istruzzjonijiet u n-noti ta’ 
gwida stabbiliti mill-Kummissjoni. 

9. Il-Kummissjoni trid tiġi megħjuna minn esperti esterni fl-analiżi u l-evalwazzjoni tar-rapporti. 

                                                 
4  Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar l-awditjar statutarju ta’ l-

accounts annwali u ta’ l-accounts konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE 
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II.5 Approvazzjoni tar-rapporti, żmien stipulat għall-pagamenti  

1. Fl-aħħar ta’ kull perjodu ta’ rappurtaġġ, il-Kummissjoni għandha tevalwa r-rapporti xjentifiċi 
u/jew ir-rapporti dwar il-ġestjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu II.4.                         

         Il-pagamenti jiġu effettwati fi żmien 105 ġurnata minn mindu tirċievi ir-rapporti tal-ġestjoni 
 finanzjarja sakemm iż-żmien stipulat, il-pagament jew il-proġett ma ġewx sospiżi.  

2. Il-pagamenti għandhom isiru wara li l-Kummissjoni tapprova r-rapporti tal-ġestjoni finanzjarja. 
In-nuqqas ta’ tweġiba mill-Kummissjoni fiż-żmien stipulat m’għandhiex timplika li approvat. 
Iżda, il-Kummissjoni għandha tibgħat risposta  bil-miktub lill-benefiċarji skond il-paragrafu 3.  
Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta r-rapporti dwar il-ġestjoni finanzjarja anki wara ż-żmien stipulat 
għall-pagament. L-approvazzjoni tar-rapporti m’għandhiex timplika l-għarfien tar-regolarità 
tagħhom jew ta’ l-awtentiċità tad-dikjarazzjonijiet u l-informazzjoni li fihom u ma timplikax li 
jiġu eżentati minn xi awditjar jew reviżjoni. 

3. Wara li tirċievi r-rapporti l-Kummissjoni tista’:  

a) tapprova r-rapporti, bi sħiħ jew parzjament jew tissoġġetta l-approvazzjoni għal ċerti 
kundizzjonijiet; 

 
b) tirrifjuta r-rapporti billi tagħti ġustifikazzjoni xierqa u, jekk jixraq, tibda l-proċedura biex jiġi 

terminat il-ftehim ta’ l-għotja kollu jew parzjalment; 

c) tissospendi ż-żmien stipulat jekk wieħed jew aktar mir-rapporti ma ngħatawx, jew mhumiex 
kompluti jew jekk hemm bżonn xi kjarifika jew informazzjoni addizzjonali jew hemm dubji 
rigward l-eleġibbiltà ta’ l-ispejjeż ikklejmjati fir-rendikont finanzjarju u/jew jekk hux qegħdin 
isiru spezzjonijiet addizzjonali.  Is-sospensjoni se titneħħa mid-data meta l-aħħar rapport jew 
l-informazzjoni addizzjonali mitluba tiġi irċevuta mill-Kummissjoni, jekk fejn il-Kummissjoni 
tiddeċiedi biex tipproċedi b'pagament interim parzjali skond il-paragrafu 4. 

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-benefiċarji bil-miktub bi kwalunkwe sospensjoni ta’ dak 
it-tip u l-kundizzjonijiet li jridu jintlaħqu biex titneħħa s-sospensjoni. 

Is-sospensjoni għandha tibda sseħħ mid-data meta l-avviż jintbagħat lill-Kummissjoni.  

d) tissospendi l-pagament meta trid, għal kollox jew parzjalment għall-ammont intiż għall-
benefiċarju(/i) konċernat: 

• jekk ix-xogħol li sar ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja; 

• jekk benefiċarju jrid jirrimborsa lill-istat nazzjonali tiegħu ammont li rċieva meta 
mhux suppost irċevih bħala għajnuna mill-istat; 

• jekk id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja ġew miksura jew jekk ikun hemm 
suspett jew preżunzjoni dwaru, partikolarment qabel xi awditjar u spezzjonijiet kif 
hemm provdut fl-Artikoli II.22 u II.23.; 

jekk hemm suspett ta’ irregolarità jew ġie stabbilit li saret irregolarità mill-benefiċarju waqt il-
ħidma ta’ ftehim ta' l-għotja ieħor iffinanzjat mill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej jew 
mill-baġits immexxija minnhom.  F’dawk il-każijiet, is-sospensjoni tal-pagamenti se ssir fejn l- 
irregolarità (jew l- irregolarità suspettata) hi ta’ natura serja jew sistematika li x’aktarx 
taffettwa l-ħidma tal-ftehim ta’ l-għotja preżenti. 
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Meta l-Kummissjoni tissospendi l-pagament il-benefiċarji għandhom ikun mgħarrfa kif suppost 
bir-raġunijiet għaliex il-pagament mhux se jsir kollu jew parti minnu. 

4. Il-Kummissjoni tista’ tipproċedi b’pagament interim parzjali jekk xi rapport tal-ġestjoni 
finanzjarja ma jiġix sottomess kif meħtieġ, jew jiġi approvat parzjalment jew kondizzjonalment. 
Ir-rapport tal-ġestjoni finanzjarja dovut għal perjodu wieħed ta’ rappurtaġġ li jiġi sottomess tard 
se jiġi evalwat flimkien mar-rapport tal-ġestjoni finanzjarja tal-perjodu ta’ rappurtaġġ li jmiss. 

5. Meta jiskadi l-perjodu taż-żmien stipulat għall-approvazzjoni tar-rapporti u l-pagamenti, u 
mingħajr preġudizzju għas-sospensjoni mill-Kummissjoni ta’ dan iż-żmien stipulat, il-
Kummissjoni għandha tħallas l-interessi fuq il-pagament tard, skond il-kondizzjonijiet previsti fir-
Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta’ l-Implimentazzjoni tiegħu, bir-rata applikata mill-Bank 
Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet ewlenin tiegħu ta’ refinanzjament f’ewro, flimkien ma’ 
tliet punti u nofs. Ir-rata ta’ referenza li għaliha tapplika ż-żieda għandha tkun ir-rata fis-seħħ fl-
ewwel jum tax-xahar tad-data finali għall-pagament, kif ippubblikata fis-serje Ċ tal-Ġurnal 
Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.  

Din id-dispożizzjoni m’għandhiex tapplika għall-benefiċarji  li huma korpi pubbliċi ta’ l-Istati 
Membri ta’ l-Unjoni Ewropea.  

L-interessi fuq pagamenti tard għandhom ikopru l-perjodu mill-aħħar data tal-perjodu għall-
pagament, eskluża, sad-data meta l-pagament jiġi mnaqqas mill-kont tal-Kummissjoni, inkluża. 
L-interessi m’għandhomx jiġu trattati bħala irċevuta għall-proġett għall-finijiet biex tiġi 
determinata l-għotja finali. Kwalunkwe pagament ta’ dak it-tip fuq l-interessi mhux meqjus bħala 
parti mill-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja.  

6. Is-sospensjoni taż-żmien stipulat, tal-pagament jew tal-proġett mill-Kummissjoni ma jistax jitqies 
bħala pagament tard.  

7. Fl-aħħar tal-proġett, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li ma tagħmilx il-pagament tal-
kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja korrispondenti dejjem jekk tavża bil-miktub xahar bil-
quddiem dwar in-nuqqas ta’ irċevuta tar-rapport, jew ta’ ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji. 

4. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-benefiċarju prinċipali bl-ammont tal-pagament finali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja u għandha tiġġustifika dan l-ammont. Il-benefiċarju 
prinċipali għandu jkollu xahrejn mid-data ta’ l-irċevuta biex jagħti raġunijiet għal kwalunkwe 
nuqqas ta' ftehim.  Wara li jintemm dan il-perjodu dawn it-talbiet ma jibqgħux jitqiesu u l-
benefiċarji jitqiesu li aċċettaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tintrabat li twieġeb 
bil-kitba fi żmien xahrejn mid-data ta’ l-irċevuta, billi tagħti r-raġunijiet għat-tweġiba tagħha. 
Din il-proċedura hi mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-benefiċarju biex jappella kontra d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni.  

II.6 Modalitajiet tal-pagamenti 

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-pagamenti li ġejjin:  

a) prefinanzjament skond l-Artikolu 6, 

b) għall-proġetti b’aktar minn perjodu ta’ rappurtaġġ wieħed, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel pagamenti interim tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja li jikkorrispondu 
ma’ l-ammont aċċettat għal kull perjodu ta’ rappurtaġġ tal-ġestjoni finanzjarja.  
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c) il-Kummissjoni għandha tagħmel pagament finali tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
Komunitarja li jikkorrispondi ma’ l-ammont aċċettat għall-aħħar perjodu ta’ rappurtaġġ 
tal-ġestjoni finanzjarja flimkien ma’ kwalunkwe aġġustament meħtieġ.  

Fejn l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja huwa inqas minn kwalunkwe 
ammont li diġà tħallas lill-benefiċarji permezz tal-benefiċarju prinċipali, il-Kummissjoni 
għandha tiġbor lura d-differenza. 

Meta l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja korrispondenti jkun aktar minn 
kwalunkwe ammont diġà mħallas lill-benefiċarji permezz tal-benefiċarju prinċipali, il-
Kummissjoni għandha tħallas id-differenza bħala l-pagament finali fil-limitu ta’ l-Artikoli 
5.1 u II.20. 

2. L-ammont totali tal-pagamenti tal-prefinanzjament u l-pagamenti interim m'għandux ikun aktar 
minn 90% tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja massima definit fl-Artikolu 5. 

3. Il-pagamenti li tagħmel il-Kummissjoni għandhom ikunu fl-Ewro. 

4. L-ispejjeż għandhom jiġu rappurtati fl-Ewro. Il-benefiċarji li għandhom kontijiet b'muniti 
minbarra l-Ewro għandhom jirrappurtaw l-ispejjeż billi jużaw, jew ir-rata ta' tibdil ippubblikata 
mill-Bank Ċentrali Ewropew li kieku applikaw dakinhar li nteħlu l-ispejjeż proprja, jew ir-rata 
tagħha applikabbli fl-ewwel jum tax-xahar wara l-aħħar tal-perjodu ta' rappurtaġġ tal-ġestjoni 
finanzjarja. Il-benefiċarji b’kontijiet fl-Ewro għandhom jaqilbu l-ispejjeż li nteħlu f’muniti oħra 
skond id-drawwa normali tagħhom ta’ l-accounting. 

5.  Il-kont bankarju msemmi fl-Artikolu 5.3 għandu jagħti lok li jiġu identifikati l-kontribuzzjoni 
finanzjarja Komunitarja u l-interessi relatati. Inkella, il-metodi ta’ l-accounting tal-benefiċarji 
jew ta’ l-intermedjarji jrid jagħtu lok li jiġi identifikat il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja u 
l-interessi jew benefiċċji oħra li nqalgħu. 

6. Kwalunkwe pagament jista’ jkun soġġett għal awditjar jew reviżjoni u jista’ jiġi aġġustat jew 
irkuprat abbażi tar-riżultati ta’ dak l-awditjar jew reviżjoni. 

7. Il-pagamenti mill-Kummissjoni għandhom jitqiesu li tħallsu fid-data meta jitnaqqsu mill-kont tal-
Kummissjoni. 
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SEZZJONI 3 – IMPLIMENTAZZJONI 

II.7 Sub-kuntrattar  

1. Subkuntrattur huwa terza parti li daħlet fi ftehim f’kundizzjonijiet ta’ negozju ma’ 
benefiċarju wieħed jew aktar, sabiex ikun jista’ jwettaq parti mix-xogħol tal-proġett 
mingħajr superviżjoni diretta mill-benefiċarju u mingħajr relazzjoni ta’ subordinazzjoni. 

Meta l-benefiċarju jidħol f’subkuntratt biex iwettaq xi partijiet mill-kompiti marbuta mal-
proġett, huwa jibqa’ marbut bl-obbligi tiegħu lejn il-Kummissjoni u lejn il-benefiċarji l-
oħra taħt il-ftehim ta’ l-għotja u hu esklussivament responsabbli biex iwettaq il-proġett u 
biex ikun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja.  

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja li japplikaw għas-subkuntratturi għandhom 
japplikaw ukoll għall-awdituri esterni li jiċċertifikaw ukoll ir-rendikonti finanzjarji jew xi 
metodoloġija. 

2. Fejn hu meħtieġ għall-benefiċarji biex jagħmlu subkuntratt ta’ ċerti elementi tax-xogħol li 
jrid isir, iridu jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:  

a) is-subkuntratti jistgħu biss ikopru t-twettiq ta’ parti limitata mill-proġett; 

b) ir-rikors għall-għoti tas-subkuntratti jrid ikun ġustifikat kif imiss fl-Anness I li 
jirrigwarda n-natura tal-proġett u dak li hu meħtieġ għall-implimentazzjoni tiegħu; 

ċ) ir-rikors għall-għoti tas-subkuntratti minn benefiċarju jista’ ma jaffettwawx id-drittijiet 
u l-obbligi tal-benefiċarji fir-rigward ta’ l-informazzjoni miksuba u l-informazzjoni 
eżistenti; 

 
d) L-Anness I irid jindika l-kompiti li jridu jiġu subkuntrattati flimkien ma’ stima ta' l-

ispejjeż; 

Kwalunkwe subkuntratt, li l-ispejjeż tiegħu jridu jiġu klejmjati bħala spejjeż eleġibbli, irid 
jingħata skond il-prinċipji ta’ l-aħjar valur għall-flus (proporzjon ta' l-aħjar prezz-kwalità), 
trasparenza u trattament indaqs. Is-subkuntratti mitmuma abbażi tal-kuntratti kwadru 
milħuqa bejn benefiċarju u subkuntrattur, qabel ma jibda proġett skond il-prinċipji tat-
tmexxija normali tal-benefiċarju jistgħu jiġu aċċettati wkoll. 

3. Il-benefiċarju jista’ juża’ servizzi ta’ appoġġ esterni għall-għajnuna b’kompiti żgħar li 
fihom      infushom ma jirrappreżentawx il-kompiti tal-proġett kif identifikati fl-Anness I. 

II.8 Sospensjoni tal-proġett  

1. Il-benefiċarju prinċipali għandu jgħarraf lill-Kummissjoni minnufih bi kwalunkwe ħaġa li 
taffettwa jew toħloq dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġett.  

2. Il-benefiċarju prinċipali jista’ jipproponi li jissospendi l-proġett kollu jew parti minnu jekk 
minħabba force majeure jew xi ċirkustanzi straordinarji jkun diffiċli li jitwettaq jew ma 
jkunx vijabbli. Il-benefiċarju prinċipali jrid jgħarraf lill-Kummissjoni minnufih b’dawn iċ-
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ċirkustanzi, inkluż ġustifikazzjoni sħiħa u l-informazzjoni kollha marbuta ma’ l-avveniment, 
kif ukoll stima tad-data meta x-xogħol fuq il-proġett se jerġa’ jibda. 

3. Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-proġett kollu jew parti minnu fejn tqis li l-benefiċarji 
mhux qed jaqdu l-obbligi tagħhom skond dan il-ftehim ta’ l-għotja. Il-benefiċarju prinċipali 
u l-investigatur prinċipali għandhom jkunu mgħarrfa minnufih bil-ġustifikazzjoni dwar dak 
l-avveniment u l-kundizzjonijiet meħtieġa biex jerġa' jibda x-xogħol. Il-benefiċarju 
prinċipali għandu jgħarraf lill-benefiċarji l-oħra.  Din is-sospensjoni għandha sseħħ 10 ijiem 
wara li tiġi irċevuta n-notifika mill-benefiċarju prinċipali. 

4. Waqt il-perjodu ta’ sospensjoni, l-ebda spejjeż ma jistgħu jiġu ċċarġjati lill-proġett biex 
iwettaq xi parti mill-proġett li ġie sospiż. 

5. Is-sospensjoni tal-proġett kollu jew ta’ parti minnu tista’ titneħħa la darba l-partijiet tal-
ftehim ta’ l-għotja jkunu qablu biex il-proġett jitkompla u, kif jixraq, kull modifika meħtieġa, 
inkluż l-estensjoni tat-tul tal-proġett, tiġi identifikata permezz ta’ emenda miktuba. 

 

II.9 Kunfidenzjalità  

1. Waqt il-proġett u għal perjodu ta’ ħames snin wara li jintemm jew wara kwalunkwe perjodu 
ieħor kif stabbilit fil-ftehim ta’ l-għotja, il-benefiċarji u l-investigatur prinċipali jintrabtu li 
jħarsu l-kunfidenzjalità ta’ kwalunkwe dejta, dokumenti jew materjal ieħor li ġie identifikat 
kunfidenzjali b'relazzjoni mat-twettiq tal-proġett ("informazzjoni kunfidenzjali"). Il-
Kummissjoni tintrabat li tħares il-kunfidenzjalità ta’ “informazzjoni kunfidenzjali” sa ħames 
snin mindu jitlesta l-proġett. Fuq talba sostanzjata kif imiss minn xi benefiċarju, il-
Kummissjoni tista’ taqbel li testendi dan il-perjodu li jirrigwarda informazzjoni kunfidenzjali 
speċifika.                                                                                                                                 

Fejn l-informazzjoni kunfidenzjali ġiet komunikata bil-fomm, in-natura kunfidenzjali tagħha 
trid tiġi konfermata mill-parti esponenti bil-kitba fi żmien 15-il ġurnata wara li tikxifha 

2. Paragrafu 1 m’għadux japplika fejn: 

- l-informazzjoni kunfidenzjali ssir disponibbli għall-pubbliku b’mezzi oħra li mhumiex 
ksur ta’ l-obbligi tal-kunfidenzjalità; 

- il-parti esponenti sussegwentement tgħarraf lir-riċevitur li l-informazzjoni kunfidenzjali 
m'għadhiex aktar kunfidenzjali; 

- l-informazzjoni kunfidenzjali tiġi komunikata sussegwentement lir-riċevitur mingħajr 
kwalunkwe obbligu ta’ kunfidenza minn xi terza parti li bid-dritt għandha dik l-
informazzjoni u taħt l-ebda obbligu ta’ kunfidenzjalità; 

- il-kxif jew il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni kunfidenzjali hi koperta 
b’dispożizzjonijiet oħra ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja jew tal-ftehim supplimentari;  
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- il-kxif jew il-komunikazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali hi meħtieġa bil-liġi 
nazzjonali ta’ wieħed mill-benefiċarji u din l-eċċezzjoni għar-rekwiżit ta’ kunfidenzjalità 
hu previst fil-ftehim bejn il-benefiċarji5; 

3. Il-benefiċarji jintrabtu li jużaw dik l-informazzjoni kunfidenzjali biss b’rabta mat-twettiq 
tal-proġett sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-parti esponenti. 

4. Minkejja l-paragrafi preċedenti, it-trattament tad-dejta, tad-dokumenti jew materjal ieħor li 
huma klassifikati (“informazzjoni klassifikata”) jew soġġetti għal restrizzjonijiet ta’ sigurtà 
jew kontroll ta’ l-esportazzjoni jew trasferiment, iridu jsegwu r-regoli applikabbli stabbiliti 
mil-leġislazzjoni rilevanti nazzjonali u Komunitarja għal dik l-informazzjoni, inkluż ir-
regoli interni tal-Kummissjoni għat-trattament ta’ informazzjoni klassifikata 6 . Meta 
benefiċarju jkun stabbilit f’pajjiż Assoċjat, kwalunkwe ftehim ta’ sigurtà bejn dak il-pajjiż 
Assoċjat u l-Komunità għandhom japplikaw ukoll.  

II.10 Komunikazzjoni tad-dejta għall-finijiet ta’ evalwazzjoni, evalwazzjoni ta' 
l-impatt u standardizzazzjoni  

1. Il-benefiċarji għandhom jipprovdu, fuq talba tal-Kummissjoni, id-dejta meħtieġa għal: 

- reviżjoni kontinwa u sistematika ta’ l-Ideat Speċifiċi tal-Programm u l-FP7; 

- l-evalwazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ l-impatt ta’ l-attivitajiet Komunitarji, inkluż l-użu u 
t-tixrid ta’ l-informazzjoni eżistenti. 

Dik l-informazzjoni tista’ tintalab tul il-proġett kollu u sa ħames snin wara li jintemm il-  
proġett. 

   Id-dejta miġbura tista’ tintuża’ mill-Kummissjoni fl-evalwazzjonijiet tagħha stess iżda ma 
tiġix ippubblikata minbarra b'mod anonimu 

2. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-protezzjoni ta’ l-
informazzjoni eżistenti u l-kunfidenzjalità, il-benefiċarji għandhom, fejn jixraq, waqt il-
proġett u għal sentejn wara li jintemm, jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-korpi ta' 
standardizzazzjoni Ewropew dwar l-informazzjoni eżistenti li tista' tikkontribwixxi għat-
tħejjija ta' standards Ewropej jew internazzjonali.  

                                                 
5  Peress li ċerti liġijiet nazzjonali (per eżempju rigward il-libertà ta’ l-informazzjoni) jistgħu jipprovdu li l-

informazzjoni proprjetarja trid xorta waħda ssir pubblika f’każ li l-aċċess ikun mitlub, il-benefiċarji għandhom 
jgħarrfu lil xulxin li jeżistu dawk il-liġijiet nazzjonali u jagħmlu l-arranġamenti xierqa fi ftehim bejn il-
benefiċarji. 

6  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, ESCS, Euratom tad-29 ta’ Novembru 2001 ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1 
(kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/548/KE, Euratom, ĠU L 215, 5.8.2006, p. 38. 
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II.11 Informazzjoni li trid tiġi provduta lill-Istati Membri jew lill-Pajjiżi 
Assoċjati 

1. Il-Kummissjoni għandha, meta tintalab, tqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ kwalunkwe Stat 
Membru jew Pajjiż assoċjat kull informazzjoni utli li għandha dwar l-informazzjoni 
eżistenti, dejjem jekk il-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin jintlaħqu: 

- l-informazzjoni konċernata hi rilevanti għall-politika pubblika; 

- il-benefiċarji ma tawx raġunijiet validi u suffiċjenti biex l-informazzjoni konċernata 
tinżamm; 

-  il-liġi Komunitarja applikabbli dwar l-informazzjoni klassifikata ma tipprojbixxix din l-
azzjoni. 

2. Kif stipulat fir-Regoli dwar il-Parteċipazzjoni, id-dispożizzjoni ta' informazzjoni skond il-
paragrafu 1 m'għandhiex tgħaddi lir-riċevitur xi drittijiet jew obbligi u r-riċevitur għandu 
jintalab jittratta kwalunkwe informazzjoni ta' dak it-tip bħala kunfidenzjali sakemm ma ssirx 
pubblika kif imiss, jew tkun ġiet komunikata lill-Kummissjoni mingħajr restrizzjonijiet dwar 
il-kunfidenzjalità tagħha. 

 

II.12 Informazzjoni u komunikazzjoni 
 
1. Il-benefiċarji u l-investigatur prinċipali għandhom, tul il-proġett kollu, jieħdu miżuri 

adattati biex jikkomunikaw mal-pubbliku u mal-midja dwar il-proġett u biex jenfasizzaw l-
appoġġ finanzjarju tal-Komunità. Sakemm il-Kummissjoni ma tkunx tirrikjedi mod ieħor, 
kull pubbliċità, inkluż f’konferenza jew seminar jew kull tip ta’ informazzjoni jew materjal 
promozzjonali (opuskuli, fuljetti, posters, preżentazzjonijiet, eċċ.), iridu jispeċifikaw li l-
proġett kiseb il-fondi għar-riċerka mill-Komunità u juru l-emblema Ewropea u l-logo ta’ l-
ERC.  

Meta tiġi esebita flimkien mal-logo, l-emblema Ewropea għandha tingħata l-prominenza 
xierqa. Dan l-obbligu li tintuża’ l-emblema Ewropea u l-logo ta’ l-ERC fil-konfront ta’ 
proġetti li għalihom ikkontribwixxiet il-Komunità Ewropea  ma jfissirx li hemm dritt għall-
użu esklussiv. Dan jiddependi minn restrizzjonijiet ġenerali dwar l-użu minn terza parti li 
ma jippermettux l-approprijazzjoni ta’ l-emblema, jew ta’ xi trejdmark jew logo simili, sew 
jekk bir-reġistrazzjoni sew jekk b’xi mezz ieħor. Taħt dawn il-kundizzjonijiet, il-benefiċarji 
u l-investigatur pinċipali huma eżentati mill-obbligu li jiksbu permess minn qabel 
mingħand il-Kummissjoni biex jużaw l-emblema. Aktar informazzjoni dettaljata dwar l-
emblema ta’ l-UE tista’ tinstab fuq is-sit ta’ l-internet Europa.  

Kull pubbliċità magħmula mill-benefiċarji jew mill-investigatur prinċipali fir-rigward tal-
proġett, fi kwalunkwe forma u bi kwalunkwe mezz, trid tispeċifika li tirrifletti biss l-
opinjonijiet ta' l-awtur u li l-Komunità mhix responsabbli għal kwalunkwe użu li ssir mill-
informazzjoni li hemm fiha. 

 
2. Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata biex tippubblika, fi kwalunkwe forma u fuq jew 

bi kwalunkwe mezz, l-informazzjoni li ġejja: 
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– isem il-benefiċarji, l-investigatur prinċipali, jew membri oħra tat-tim; 

– l-indirizzi ta’ kuntatt tal-benefiċarji; 
– l-għan ġenerali tal-proġett fil-forma tas-sommarju provdut mill-benefiċarju; 

– l-ammont u r-rata tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja mogħti għall-proġett;  
– il-post ġeografiku ta’ l-attivitajiet li saru; 

– il-lista ta’ attivitajiet ta’ disseminazzjoni u/jew ta’ (applikazzjonijiet) għall-brevett marbut   
mma’ l-informazzjoni eżistenti; 

– id-dettalji/referenzi u biċċiet minn pubblikazzjonijiet xjentifiċi marbuta ma’ l-
informazzjoni eżistenti u, fejn hemm provdut skond l-Artikolu II.30.4, il-verżjoni 
pubblikata jew il-manuskritt finali aċċettat għall-pubblikazzjoni; 

– ir-rapporti li jistgħu jiġu pubblikati sottomessi lilha; 

– kwalunkwe stampa jew materjal awdjoviżiv jew ta’ fuq l-internet mogħti lill-
Kummissjoni fil-qafas tal-proġett. 

Il-benefiċarji għandhom jassiguraw li l-awtorizzazzjonijiet kollha meħtieġa għal din il-
pubblikazzjoni jkunu nkisbu u li l-pubblikazzjoni ta’ l-informazzjoni mill-Kummissjoni ma 
tiksirx xi drittijiet ta’ l-investigatur prinċipali, il-membri tat-tim jew partijiet terzi. 

Fuq talba ġustifikata kif imiss minn xi benefiċarju, il-Kummissjoni tista’ taqbel li tippreċedi 
dik il-pubbliċità jekk il-kxif ta’ l-informazzjoni indikata hawn fuq ikollu r-riskju li 
jikkomprometti l-interessi tas-sigurtà, l-interessi akkademiċi jew kummerċjali tal-
benefiċarju.  

 
 

II.13 Ipproċessar ta’ dejta personali 
 
1. Id-dejta kollha personali li hemm fil-ftehim ta’ l-għotja għandha tiġi proċessata skond ir-

Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ l-
individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità u dwar iċ-ċaqliq ħieles ta’ dik id-dejta. Dik l-informazzjoni għandha tiġi 
pproċessata ill-Kontrollur biss b'rabta ma' l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-ftehim ta' l-
għotja u l-evalwazzjoni u l-evalwazzjoni ta' l-impatt ta' l-attivitajiet tal-Komunità, inkluż l-
użu u d-disseminazzjoni ta’ l-informazzjoni eżistenti, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
d-dejta tiġi mgħoddija lill-korpi li qed jieħdu ħsieb xi kompitu ta' monitoraġġ jew spezzjoni 
skond il-leġislazzjoni tal-Komunità u dan il-ftehim ta’ l-għotja.  

 
2. Il-benefiċarji jistgħu, fuq talba bil-miktub, jingħataw aċċess għad-dejta tagħhom personali u 

jikkoreġu kull informazzjoni li mhix preċiża jew mhux sħiħa. Huma għandhom jindirizzaw 
kull mistoqsija rigward l-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom lill-Kontrollur. Il-
benefiċarji jistgħu jagħmlu lment kontra l-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom mal-
Kontrollur tal-Protezzjoni tad-Dejta Ewropew meta jridu.  

 
3. Għall-finijiet ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja, il-Kontrollur identifikat fl-Artikolu 8.4 għandu 

jkun il-kuntatt għall-Kummissjoni.  
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PARTI B – DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI  
 
SEZZJONI 1 – DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI 
ĠENERALI 
 
 
II.14 Spejjeż eleġibbli tal-proġett 
 
1. L-ispejjeż li nteħlu għall-implimentazzjoni tal-proġett għandhom jilħqu l-kondizzjonijiet li 

ġejjin sabiex jitqiesu eleġibbli: 

a) iridu jkunu proprja; 

b) iridu jkunu nteħlu mill-benefiċarju;  

c) iridu jkunu nteħlu waqt li kien għaddej il-proġett, minbarra l-ispejjeż li nteħlu marbuta 
mar-rapporti finali u r-rapporti li jikkorrispondu għall-aħħar perjodu kif ukoll iċ-
ċertifikati fuq ir-rendikonti finanzjarji meta ntalbu fl-aħħar perjodu u r-reviżjonijiet 
finali kif applikabbli, li jistgħu jinteħlu waqt il-perjodu sa 60 jum wara t-tmiem tal-
proġett jew fid-data meta jintemm liema minnhom tiġi l-ewwel; 

d) huma jridu jiġu determinati skond il-prinċipji normali ta’ l-accounting u tat-tmexxija u 
l-prassi tal-benefiċarju. Il-proċeduri ta’ l-accounting użati fiż-żamma ta’ l-ispejjeż u l-
irċevuti għandhom jirrispettaw ir-regoli ta’ l-accounting ta’ l-Istat li fih hu stabbilit il-
benefiċarju. Il-proċeduri interni ta’ l-accounting u l-awditjar tal-benefiċarju iridu 
jippermettu li ssir rikonċiljazzjoni diretta ta’ l-ispejjeż u l-irċevuti dikjarati fir-rigward 
tal-proġett mar-rendikonti korrispondenti finanzjarji u d-dokumenti li jappoġġjaw; 

e) huma jridu jintużaw biss għall-fini li jintlaħqu l-għanijiet tal-proġett u r-riżultati 
mistennija tiegħu, b’mod konsistenti mal-prinċipji ta’ l-ekonomija, l-effiċjenza u l-
effettività;  

f)   huma jridu jinżammu fl-accounts tal-benefiċarju; fil-każ ta' kwalunkwe kontribuzzjoni 
minn terza partijiet, huma jridu jitniżżlu fl-accounts ta' terza partijiet; 

g) huma jridu jiġu indikati fil-baġit globali stmat fl-Anness I . 

Minkejja l-punt a), il-benefiċarji jistgħu jagħżlu li jiddikjaraw l-ispejjeż medji tal-personal 
jekk ikunu bbażati fuq metodoloġija ċertifikata approvata mill-Kummissjoni u kompatibbli 
mal-prinċipji ta’ ġestjoni u l-prassi normali ta’ l-accounting tal-benefiċarju. L-ispejjeż 
medji tal-personal iċċarġjati għal dan il-ftehim ta’ l-għotja minn benefiċarju li jkun provda 
ċertifikat dwar il-metodoloġija huma meqjusa li ma jvarjawx b’mod sinifikanti mill-ispejjeż 
proprja tal-personal.  

Dak iċ-ċertifikat għandu jinħareġ skond id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu II.4 u l-
parti rilevanti ta’ l-Anness V-b, sakemm ma jkunx diġa' ġie sottomess għall-ftehim ta' l-
għotja ta' qabel taħt l-FP7 u l-metodoloġija ċertifikata ma tkunx inbidlet. 



 

 20

2. L-ispejjeż li nteħlu minn partijiet terzi b’relazzjoni mar-riżorsi li jqiegħdu b’xejn għad-
dispożizzjoni tal-benefiċarju, jistgħu jiġu dikjarati mill-benefiċarju dejjem jekk jilħqu l-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 u 3, mutatis mutandis u jiġu klejmjati b’konformita 
ma’ l-Artikolu II.17. 

3. L-ispejjeż li ġejjin għandhom jitqiesu bħala mhux eleġibbli u jistgħu ma jiġux iċċarġjati 
lill-proġett: 

a) taxxi indiretti li jistgħu jiġu identifikati inkluż it-taxxa fuq il-valur miżjud, 

b) dazji, 

c) l-interessi li jridu jitħallsu, 

d) id-dispożizzjonijiet għal telf jew ċarġis futuri, 

e) telf minn skambju, spejjeż marbuta ma’ dħul fuq kapital investit, 

f) spejjeż dikjarati jew li nteħlu, jew jiġu rimborsati fir-rigward ta’ proġett ieħor tal-
Komunità, 

g) prestazzjoni u ċarġis fuq servizzi ta’ prestazzjoni, infiq eċċess jew bi traskuraġni. 

II.15 Identifikazzjoni ta’ l-ispejjeż diretti u indiretti 
 
1. L-ispejjeż diretti huma wkoll spejjeż eleġibbli li jistgħu jiġu attribwiti direttament għall-

proġett u huma identifikati mill-benefiċarju bħala tali, skond il-prinċipji ta’ l-accounting u 
r-regoli normali interni tagħhom. 

Fir-rigward ta’ l-ispejjeż tal-personal, l-ispejjeż biss tas-sigħat li fil-fatt inħadmu min-nies li 
direttament qed iwettqu x-xogħol taħt il-proġett jistgħu jiġu ċċarġjati.  Nies bħal dawn 
iridu: 

- ikunu mikrija direttament mill-benefiċarju skond il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu, 

- jaħdmu biss taħt is-superviżjoni teknika u r-responsabbiltà ta' dan ta' l-aħħar, u 

- jitħallsu skond il-prassi normali tal-benefiċarju. 

L-ispejjeż marbuta mal-leave tal-ġenituri għal persuni li qed iwettqu direttament il-proġett 
huma l-ispejjeż eleġibbli, b’proporzjon maż-żmien iddedikat għall-proġett, dejjem jekk 
huma obbligatorji bil-liġi nazzjonali. 

2. Minkejja l-applikazzjoni ta’ metodi differenti ta’ rimbors fi skemi ta’ finanzjament oħra, l-
ispejjeż indiretti li jinteħlu b’rabta diretta ma’ l-ispejjeż diretti eleġibbli attribwiti għall-
proġett għandhom jiġu rimborsati b’rata fissa ta’ 20% ta’ l-ispejjeż totali diretti eleġibbli, 
minbarra l-ispejjeż diretti eleġibbli għas-subkuntrattar u l-ispejjeż tar-riżorsi li tqiegħdu 
għad-dispożizzjoni minn partijiet terzi li ma jintużawx fil-bini tal-benefiċarju. 

II.16 Limiti ta’ finanzjament ogħla  
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Għall-attivitajiet appoġġjati minn dan il-ftehim ta’ l-għotja, li huma neċessarji għat-twettiq tal-
proġett, il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja tista’ tilħaq massimu ta’ 100% ta’ l-ispejjeż 
totali eleġibbli.  

Dawn l-attivitajiet jistgħu jinkludu, inter alia, it-taħriġ, disseminazzjoni, tmexxija u attivitajiet 
speċifiċi oħra. 

Il-paragrafi preċedenti għandhom japplikaw ukoll fil-każ ta’ proġetti fejn l-ammont f’wieħed 
iffinanzjat jintuża’ għal parti mill-proġett. 

II.17 Irċevuti tal-proġett 
 
L-irċevuti tal-proġett jistgħu jiġu minn:  

1. Riżorsi li tqiegħdu għad-dispożizzjoni minn partijiet terzi lill-benefiċarju permezz ta’ 
trasferimenti finanzjarji jew kontribuzzjonijiet f’forma li hija b’xejn: 

a) għandhom jitqiesu bħala irċevuta tal-proġett jekk ikunu ġew kontribwiti mit-terza parti 
speċifikament biex jintużaw ghall-proġett. 

b) m’għandhomx jitqiesu bħala irċevuta tal-proġett jekk l-użu tagħhom jinsab fid-
diskrezzjoni tal-ġestjoni tal-benefiċarju. 

2. Id-dħul iġġenerat mill-proġett: 

a) għandu jitqies bħala irċevuta għall-benefiċarju meta jigi ġġenerat b’azzjonijiet meħuda 
fit-twettiq tal-proġett u mill-bejgħ ta’ l-assi mixtrija taħt il-ftehim ta’ l-għotja sal-valur ta’ 
l-ispiża inizjali mgħoddija lill-proġett mill-benefiċarju; 

b) m’għandux jitqies bħala rċevuta għall-benefiċarju meta jiġi ġġenerat mill-użu ta’ l-
informazzjoni eżistenti li tirriżulta mill-proġett.  

 
II.18 Kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja 
 

1. Il-“kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja" għall-proġett għandha tiġi determinata billi 
jiġu applikati l-limiti ogħla ta’ finanzjament indikati fl-Artikolu II.16, għal kull attività u 
għal kull benefiċarju abbażi ta’ l-ispejjeż proprja eleġibbli u/jew aċċettati mill-
Kummissjoni. 

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għandha tiġi kkalkulata b’referenza għall-ispiża 
tal-proġett kollu u r-rimbors tiegħu għandu jiġi bbażat fuq l-ispejjeż aċċettati ta’ kull 
benefiċarju. 

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja ma tistax tagħti lok li xi benefiċarju jagħmel xi 
profitt. Għal dan il-għan, meta jiġi sottomess l-aħħar rendikont finanzjarju, l-ammont finali 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għandu jqis kwalunkwe irċevuti tal-proġett ġew 
irċevuti minn kull benefiċarju. Għal kull benefiċarju, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
Komunitarja ma tistax taqbeż l-ispejjeż eleġibbli tneħħi l-irċevuti għall-proġett. 
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4. L-ammont totali ta’ pagamenti mill-Komunità m’għandux jaqbeż f’kwalunkwe ċirkostanza 
l-ammont massimu tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja msemmi fl-Artikolu 5. 

5. Mingħajr preġudizzju għad-dritt li jiġi terminat il-ftehim ta’ l-għotja taħt l-Artikolu II.37 u 
mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni biex tapplika l-penali msemmija fl-
Artikoli II.24 u II.25, jekk il-proġett ma jiġix implimentat jew jiġi implimentat ħażin, 
parzjalment jew tard, il-Kummissjoni tista’ tnaqqas l-għotja provduta inizjalment bi qbil 
ma’ l-implimentazzjoni proprja tal-proġett skond il-kondizzjonijiet stipulati f’dan il-ftehim 
ta’ l-għotja. 

II.19 Interessi li renda l-prefinanzjament provdut mill-Kummissjoni 
 
1. Il-prefinanzjament jibqa’ l-proprjetà tal-Komunità sal-pagament finali. 

2. Il-Kummissjoni għandha tirkupra mingħand il-benefiċarju prinċipali, għal kull perjodu ta’ 
rappurtaġġ wara l-implimentazzjoni tal-ftehim, l-ammont ta’ interessi ġenerati meta dan il-
prefinanzjament jaqbeż l-ammont stabbilit fir-Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta’ l-
Implimentazzjoni tiegħu. 

 

SEZZJONI 2 – FOND TA’ GARANZIJA U RKUPRU 
 

II.20 Fond ta’ Garanzija 
 
1. Ir-responsabbiltà finanzjarja ta’ kull benefiċarju għandha tkun limitata għad-dejn tiegħu 

stess, skond il-paragrafi li ġejjin. 
 
2. Skond l-Artikolu 6, il-benefiċarji għandhom jikkontribwixxu għall-Fond ta’ Garanzija 

(minn issa ‘l quddiem il-Fond) imwaqqaf għall-ġestjoni tar-riskju marbut man-nuqqas ta' 
rkupru ta' flus dovuti lill-Komunità mill-benefiċarji tal-ftehim ta' l-għotjiet taħt l-FP7. Dik 
il-kontribuzzjoni li trid tiġi trasferita mill-Kummissjoni f’isimhom ma ssir bi tpaċċija kontra 
xi dejn pendenti li huma għandhom lejn il-Komunità.   

 
3. Il-Fond huwa l-proprjetà tal-benefiċarji li qegħdin fi ftehim ta’ l-għotjiet li għadhom 

għaddejjin taht l-FP7. Il-Komunità rappreżentata mill-Kummissjoni għandha tmexxih, bħala 
aġent eżekuttiv, f’isimhom.  Il-Fond għandu jiġi depożitat f’bank (minn issa ‘l quddiem il-
Bank) magħżul mill-Komunità rappreżentata mill-Kummissjoni, fil-kapaċità tagħha ta’ 
aġent eżekuttiv.  

 
4. L-interessi li ġġenera l-Fond għandhom jiġu miżjuda miegħu u għandhom jintużaw mill-

Kummissjoni għat-trasferimenti mill-Fond jew irkupru minnu msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
ta’ l-Artikolu II.21 (minn issa ‘l quddiem l-Operazzjonijiet).  

 
L-Operazzjonijiet jistgħu jsiru mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ l-ewwel ftehim ta’ l-għotja 
taħt l-FP7 sal-ġurnata tal-pagament finali ta’ l-aħħar wieħed. Fl-aħħar ta’ dak il-perjodu, 
kull interessi li jifdal għandhom isiru proprjetà tal-Komunità. 
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 Fejn l-interessi ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-Operazzjonijiet, il-kontribuzzjonijiet lejn 
il-Fond jistgħu jintużaw taħt limitu li ma jaqbiżx il-1% tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
Komunitarja dovut lill-benefiċarji minbarra dak imsemmi fil-paragrafu 5, fl-aħħar tal-
perjodu msemmi fil-paragrafu t’hawn fuq. Lil hemm minn dawn il-limiti jew wara dak il-
perjodu, il-Kummissjoni għandha tirkupra direttament mingħand il-benefiċarji kull ammont 
dovut. 

 
5. Fl-aħħar tal-pagament magħmul wara li jintemm il-proġett, l-ammont kontribwiet lill-Fond 

taħt dan il-ftehim ta’ l-għotja għandu jingħata lura lill-benefiċarji permezz tal-benefiċarju 
prinċipali.  

 
L-ammont li jrid jingħata lura għandu jkun ugwali għal: 
 

“kontribuzzjoni għall-Fond taħt dan il-ftehim ta’ għotja” x “l-indiċi tal-Fond” 
 

L-“indiċi tal-Fond” jiġi stabbilit fl-aħħar ta’ kull xahar mill-Bank biex jiġi applikat matul 
ix-xahar li jmiss, u għandu jkun ugwali għall-proporzjon li ġej imnaqqas għal 1 meta jkun 
superjuri: 
 

Indiċi tal-Fond = (C + I + B)/C 
         fejn:  

 
 C= il-kontribuzzjonijiet lejn il-Fond tal-proġetti kollha li għaddejjin meta jiġi stabbilit 

l-indiċi 
 

I = l-interessi akkumulati ġenerati mill-Fond mill-bidu tal-perjodu 
 
 B= (l-irkupru għall-profitt tal-Fond) – (trasferimenti minn & irkupru fuq il-Fond) 

 
Meta, wara dan il-kalkolu, l-ammont li jrid jingħata lura lill-benefiċarji huwa inqas mill-
ammont kontribwiet lill-Fond taħt dan il-ftehim ta’ l-għotja, dak it-tnaqqis m’għandux ikun 
aktar minn 1% tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja u m’għandux japplika fuq 
ammonti dovuti lill-korpi pubbliċi jew entitajiet ġuridiċi li l-parteċipazzjoni tagħhom fil-
ftehim ta’ l-għotja huwa garantit minn xi Stat Membru jew minn xi Pajjiż assoċjat, u mill-
istituzzjonijiet edukattivi ogħla u sekondarji.  
 
Kull benefiċarju b’dan jaċċetta li l-ammont li jrid jingħata lura lilu, jiġi assenjat lill-
pagament ta’ kwalunkwe dejn dovut mill-benefiċarju msemmi lill-Komunità taħt dan il-
ftehim ta’ l-għotja jew taħt xi obbligazzjoni oħra minkejja l-oriġini tagħha, mingħajr ebda 
formalità oħra. 

 
 
II.21 Rimbors u rkupru 
 
1. Meta wara talba bil-miktub mill-Kummissjoni  xi benefiċarju fi ftehim ta’ l-għotja kontinwu 

taħt l-FP7 ma jirrimborsax lill-benefiċarju prinċipali kwalunke ammont mitlub mhux aktar 
tard minn 30 ġurnata wara li jirċievi t-talba, u fejn l-benefiċarji li jkun fadal jaqblu li 
jimplimentaw il-ftehim ta’ l-għotja msemmi b’mod identiku rigward l-għanijiet, il-
Kummissjoni għandha tordna lill-Bank biex jitrasferixxi direttament mill-Fond ammont 
ekwivalenti lill-benefiċarju prinċipali.  Ammonti trasferiti mill-Fond għandhom 
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jissostitwixxu l-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja li ma ġietx rimbursata mill-
benefiċarju. 

Meta jrid jiġi rkuprat ammont dovut lill-Komunità minn xi benefiċarju wara li jintemm jew 
jitkompla kwalunkwe ftehim ta’ l-għotja taħt l-FP7, il-Kummissjoni għandha titlob, 
permezz ta’ ordni ta’ rkuprar maħruġa kontra l-benefiċarju konċernat, ir-rimbors ta’ l-
ammont dovut. Jekk il-pagament ma jkunx sar sad-data dovuta, l-ammonti dovuti lill-
Komunità jistgħu jiġu irkuprati billi ssir tpaċċija ta’ xi ammonti li għandha tagħti lill-
benefiċarju konċernat, wara li tgħarraf b’dan lil dan ta’ l-aħħar. F’ċirkustanzi rari, 
ġustifikati bil-bżonn li jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet, il-
Kummissjoni tista’ tirkupra billi tagħmel tpaċċija qabel id-data dovuta tal-pagament. Il-
kunsens minn qabel tal-benefiċarju m’għandux ikun meħtieġ. Fejn ma tistax issir tpaċċija 
ta’ l-ammonti, il-Kummissjoni għandha tirkupra b’mod effettiv mill-Fond l-ammonti 
dovuti. 

2. Meta ammont dovut minn xi benefiċarju ġie trasferit jew irkuprat mill-Fond skond il-
paragrafi 1 u 2, il-benefiċarju msemmi għandu jirrimborsa dak l-ammont fil-Fond. Għal 
dan il-għan, il-Kummissjoni għandha toħroġ ordni ta’ rkupru kontra l-benefiċarju għall-
benefiċċju tal-Fond. 

3. Kull benefiċarju b’dan qed jaċċetta li:  

- kull pagament pendenti minbarra l-prefinanzjament dovut mill-Komunità lill-benefiċarju 
msemmi, minkejja l-oriġini tiegħu, jiġi assenjat għall-ħlas tad-dejn li dak il-benefiċarju 
jrid jagħti lill-Fond;  

- il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni ta’ irkupru skond il-paragrafu 5. 

4. Il-benefiċarji jifhmu li taħt l-Artikolu 256 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u 
kif provdut fir-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni li tista’ tiġi 
infurzata li tistabbilixxi formalment ammont li jrid jiġi irċevut min-nies minbarra mill-
Istati. 

5. Jekk l-obbligu li jitħallas l-ammont dovut ma jiġix onorat sad-data ffissata mill-
Kummissjoni, l-ammont dovut għandu jkollu interessi bir-rata indikata fl-Artikolu II.5. L-
interessi fuq pagamenti tard għandhom ikopru l-perjodu bejn id-data ffissata għall-
pagament, eskluża u d-data li fiha l-Kummissjoni tirċievi l-ħlas kollu ta' l-ammont dovut jigi 
rimborsat kollu, inkluża.  Kull ħlas parzjali għandu l-ewwel jitniżżel kontra d-drittijiet u l-
interessi fuq pagamenti tard u mbagħad kontra l-prinċipal. 

 
 

SEZZJONI 3 – KONTROLLI U SANZJONIJIET 
 
II.22 Awditjar u kontrolli finanzjarji 
 
1. Il-Kummissjoni tista’, meta trid waqt l-implimentazzjoni tal-proġett u sa ħames snin wara li 

jintemm il-proġett, tirranġa biex isir l-awditjar finanzjarju, minn awdituri esterni, jew mis-
servizzi tal-Kummissjoni nfushom inkluż l-OLAF. Il-proċedura ta’ awditjar għandha titqies 
li nbdiet fid-data meta tiġi irċevuta l-ittra rilevanti mibgħuta mill-Kummissjoni.  Dak l-
awditjar jista’ jkopri aspetti finanzjarji, sistemiċi u oħrajn (bħal prinċipji ta’ l-accounting u 
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tal-ġestjoni) marbuta mat-twettiq sew tal-ftehim ta’ l-għotja. Huma għandhom isiru b’mod 
kunfidenzjali. 

2. Il-benefiċarji għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni diretta tal-Kummissjoni l-
informazzjoni u d-dejta kollha dettaljata li tista’ tiġi mitluba mill-Kummissjoni jew minn xi 
rappreżentant awtorizzat minnha, bil-għan li jiġi vverifikat li l-ftehim ta’ l-għotja qed 
jitmexxa sew u jitħaddem skond id-dispożizzjonijiet u li l-ispejjeż li ġew iċċarġjati huma 
konformi miegħu. Din l-informazzjoni u d-dejta trid tkun preċiża, kompluta u effettiva. 

3. Il-benefiċarji għandhom iżommu l-oriġinali jew, f’każijiet rari, il-kopji awtentikati kif imiss 
– inkluż kopji elettroniċi – tad-dokumenti kollha marbuta mal-ftehim ta’ l-għotja sa ħames 
snin mit-tmiem tal-proġett. Dawn għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni meta jintalbu waqt xi awditjar taħt il-ftehim ta’ l-għotja. 

4. Sabiex jagħmlu dan l-awditjar, il-benefiċarji għandhom jassiguraw li s-servizzi tal-
Kummissjoni u kwalunkwe korp(i) estern(i) awtorizzati minnha jkollhom aċċess fuq il-post 
fil-ħinijiet kollha raġonevoli, l-aktar għall-uffiċċji tal-benefiċarju, għad-dejta fuq il-
kompjuter tiegħu, għad-dejta ta’ l-accounts u għall-informazzjoni kollha meħtieġa biex 
jagħmlu dak l-awditjar, inkluż informazzjoni dwar il-pagi individwali tan-nies involuti fil-
proġett. Huma għandhom jassiguraw li l-informazzjoni tkun qiegħda għal-lest fil-post meta 
jsir l-awditjar u, jekk ikun mitlub hekk, dik l-informazzjoni tiġi mgħoddija f’forma adattata. 

5. Abbażi tas-sejbiet magħmula waqt l-awditjar finanzjarju, għandu jitfassal rapport 
proviżorju. Dan għandu jintbagħat mill-Kummissjoni jew mir-rappreżentant awtorizzat 
tagħħa lill-benefiċarju, li jistgħu jagħmlu osservazzjonijiet fuqu fi żmien xahar mindu 
jirċevuh.  Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li ma tqisx l-osservazzjonijiet mgħoddija jew id-
dokumenti mibgħuta wara l-iskadenza taż-żmien. Ir-rapport finali għandu jintbagħat lill-
benefiċarju konċernat fi żmien xahrejn mill-iskadenza taż-żmien stipulat imsemmi qabel. 

6. Abbażi tal-konklużjonijiet ta’ l-awditjar, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri kollha 
adattati li tqis meħtieġa, inkluż il-ħruġ ta’ ordnijiet ta' rkupru rigward il-pagamenti kollha 
jew parti minnhom li tkun għamlet hi u l-applikazzjoni ta' kwalunkwe sanzjoni applikabbli. 

7. Il-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri għandu jkollha l-istess drittijiet bħall-Kummissjoni, l-aktar 
id-dritt għall-aċċess, għall-fini ta’ spezzjonijiet u awditjar, mingħajr preġudizzju għar-reġoli 
tagħħa stess. 

8. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tagħmel spezzjonijiet fuq il-post u spezzjonijiet 
skond ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 li 
jikkonċernaw l-ispezzjonijiet fuq il-post u l-ispezzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni 
sabiex tħares l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet 
oħra7 u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 
Mejju 1999 li jikkonċerna investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra 
l-Frodi (l-OLAF)8 Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 tal-25 ta' Mejju 1999 

                                                 
7  ĠU L 292, 15.11.1996, p.2 

8  ĠU L 136, 31.5.1999 



 

 26

li jikkonċerna l-investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (l-
OLAF)9. 

 

II.23 Awditjar u reviżjonijiet tekniċi 
 
1. Il-Kummissjoni tista’ tibda awditjar tekniku jew reviżjoni meta trid matul l-implimentazzjoni 

tal-proġett u sa ħames snin wara li jintemm il-proġett. L-għan ta’ awditjar tekniku jew 
reviżjoni għandu jkun biex jevalwa x-xogħol li sar taħt il-proġett fuq ċertu perjodu, inter alia 
billi jiġu evalwati r-rapporti dwar il-proġett u l-affarijiet li suppost twettqu rilevanti għall-
perjodu msemmi. Dak l-awditjar u r-reviżjonijiet jistgħu jkopru l-aspetti xjentifiċi, 
teknoloġiċi u oħrajn marbuta mat-twettiq kif imiss tal-proġett u l-ftehim ta' l-għotja.  

2. Fir-rigward tad-Deskrizzjoni tax-Xogħol (l-Anness I), l-awditjar jew ir-reviżjoni għandhom 
jevalwaw b’mod oġġettiv dan li ġej: 

• l-ammont ta’ sodisfazzjon ta’ l-għanijiet tal-proġett għall-perjodu rilevanti, 
• ir-rilevanza kontinwa ta’ l-għanijiet u l-potenzjal ta’ kemm jirnexxu fir-rigward tal-

kwalità għolja ħafna xjentifika, 
• ir-riżorsi ppjanati u użati b’relazzjoni mal-progress miksub, b’mod konsistenti mal-

prinċipji ta’ ekonomija, effiċjenza u effettività, 
• il-proċeduri u l-metodi ta’ ġestjoni tal-proġett, 
• il-kontribuzzjonijiet tal-benefiċarji u l-integrazzjoni fil-proġett. 

 
3. L-awditjar u r-reviżjonijiet għandhom jitqiesu li nbdew meta tiġi irċevuta mill-benefiċarju(/i) 

l-ittra rilevanti mibgħuta mill-Kummissjoni. 

4. Kwalunkwe awditjar jew reviżjoni bħal din għandha ssir b'mod kunfidenzjali. 

5. Il-Kummissjoni tista’ tiġi megħjuna f’awditjar tekniku u reviżjonijiet minn esperti esterni 
xjentifiċi jew teknoloġiċi. Qabel ma tagħmel il-kompitu ta' evalwazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika lill-benefiċarji l-identità ta’ l-esperti appuntati. Il-benefiċarju(/i) 
għandu jkollu d-dritt li jirrifjuta li jipparteċipa xi espert xjentifiku jew teknoloġiku estern 
minħabba raġunijiet ta' kunfidenzjalità kummerċjali. 

6. L-awditjar u r-reviżjonijiet jistgħu jsiru b’mod remot mid-dar jew mill-post tax-xogħol ta' l-
espert jew jinvolvu sessjonijiet mar-rappreżentanti tal-proġett jew fil-bini tal-Kummissjoni 
jew inkella fil-bini tal-benefiċarji. Il-Kummissjoni jew l-espert xjentifiku jew teknoloġiku 
estern jista’ jkollhom aċċess għall-postijiet u l-bini fejn qed isir ix-xogħol, u għal kwalunkwe 
dokument li jikkonċerna x-xogħol. 

7. Il-benefiċarji għandhom iqiegħdu direttament għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni u d-dejta kollha dettaljata li tista’ tintalab minnha jew mill-espert xjentifiku 
jew teknoloġiku estern bil-għan li jiġi vverifikat li l-proġett qed jiġi implimentat/ġie 
implimentat sew u twettaq skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-ftehim ta' l-għotja.  

                                                 
9  ĠU L 136, 31.5.1999 



 

 27

8. Għandu jitfassal rapport dwar ir-riżultat ta’ l-awditjar u r-reviżjonijiet. Dan għandu jintbagħat 
mill-Kummissjoni lill-benefiċarju konċernat u lill-investigatur prinċipali, li jista’ jagħmel 
osservazzjonijiet fuqu fi żmien xahar mindu jirċevih. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li ma 
tqisx l-osservazzjonijiet mibgħuta wara l-iskadenza ta’ dak iż-żmien. 

9. Abbażi tar-rakkomandazzjonijiet formali ta' l-esperti l-Kummissjoni trid tgħarraf lill-
benefiċarju prinċipali bid-deċiżjoni tagħha: 

- biex tħalli li l-proġett jibqa’ għaddej mingħajr modifikazzjoni ta’ l-Anness I jew 
b’modifikazzjonijiet minuri; 

- biex tqis li l-proġett jista’ jkompli biss b’modifikazzjonijiet maġġuri;  

- biex tibda t-terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotja jew il-parteċipazzjoni ta’ kwalunkwe 
benefiċarju skond l-Artikolu II.35 , II.36 u II.37; 

- biex jiġi miżjud benefiċarju ġdid wara reviżjoni li nbdiet wara li ġie oġġezzjonat it-
trasferiment tal-ftehim ta’ l-għotja mill-benefiċarju, bi qbil ma’ l-Artikoli II.35 u II.36; 

- biex toħroġ ordni ta' rkupru rigward il-pagamenti kollha jew parti minnhom magħmula 
mill-Kummissjoni u biex tapplika kwalunkwe sanzjonijiet applikabbli. 

10. Jista’ jsir awditjar ta’ etika fid-diskrezzjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni sa ħames snin wara 
li jintemm il-proġett. Il-paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8 u 9 għandhom japplikaw mutatis mutandis. 

II.24 Danni likwidati  
 
1. Il-benefiċarju li jinstab li jkun ta ammont aktar milli suppost u li għalhekk irċieva 

kontribuzzjoni finanzjarja mhux ġustifikata mingħand il-Komunità għandu, mingħajr 
preġudizzju għal kwalunke miżuri oħra provduti f'dan il-ftehim ta' l-għotja, ikun soġġett 
biex iħallas danni, minn issa 'l quddiem "danni likwidati". Id-danni likwidati huma dovuti 
flimkien ma’ l-irkupru tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja mhux ġustifikata 
mingħand il-benefiċarju. F’każijiet rari l-Kummissjoni tista’ żżomm lura milli titlob id-
danni likwidati. 

2. Kull ammont ta’ danni likwidati għandu jkun proporzjonali ma’ l-ammont mogħti aktar 
milli suppost u l-parti mhux ġustifikati tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja. Il-
formula li ġejja għandha tintuża’ biex jiġu kkalkulati d-danni likwidati: 

Danni likwidati = kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja mhux ġustifikata x (l-ammont 
mogħti aktar milli suppost/il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja kklejmjata) 

Il-kalkolu ta’ kwalunkwe danni likwidati għandu jqis biss il-perjodu(/i) ta’ rappurtaġġ 
marbut mat-talba tal-benefiċarju għall-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għal dak il-
perjodu. M’għandux jiġi kkalkulat b’relazzjoni mal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja 
kollha.  

3. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-benefiċarju li tqis li hu soġġett biex iħallas id-danni 
likwidati bil-miktub dwar it-talba tagħħa permezz ta’ ittra reġistrata b’rikonoxximent ta’ l-
irċevuta. Il-benefiċarju għandu jkollu perjodu ta’ 30 ġurnata biex iwieġeb it-talba tal-
Komunità. 
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4. Il-proċedura dwar il-ħlas lura tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja mhux ġustifikata u 
għall-ħlas tad-danni likwidati se tkun determinata bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu II.21. Id-danni likwidati se jitnaqqsu minn kwalunkwe pagament li jkun fadal jew 
se jkun soġġetti għal irkupru mill-Kummissjoni. 

5. Il-Kummissjoni għandha tkun intitolata għad-danni likwidati fir-rigward ta' kull ammont 
żejjed li ngħata meta mhux suppost li joħroġ fid-deher wara li jintemm il-proġett, skond id-
dispożizzjonijiet tal-paraġrafi 1 sa 4. 

II.25 Multi finanzjarji 
 
1. Il-benefiċarju li nstab ħati li għamel dikjarazzjonijiet foloz jew li nstab li naqas serjament 

milli jilħaq l-obbliġi tiegħu taħt dan il-ftehim ta’ l-għotja għandu jkun soġġett għal multi 
finanzjarji ta' bejn 2% u 10% tal-valur tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja li rċieva 
dak il-benefiċarju.  Ir-rata tista’ tiġi miżjuda sa bejn 4% u 20% fil-każ ta’ reat kriminali 
ripetut fi żmien ħames snin wara l-ewwel.  

2. Fil-każijiet tal-paraġrafu 1, il-benefiċarji għandhom ikunu eskluż mill-għotjiet kollha tal-
Komunità għal massimu ta’ sentejn mid-data li fiha ġie stabbilit il-ksur.  

3. Id-dispożizzjonijiet f’dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
sanzjoni amministrattiva jew finanzjarja li tista’ tiġi imposta fuq il-benefiċarju li jagħmel xi 
reat skond ir-Regolament Finanzjarju jew għal xi rimedju ieħor ċivili li għalih il-Komunità 
jew xi benefiċarju ieħor jista’ jkun intitolat. Barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet 
m'għandhomx jeskludu xi proċeduri kriminali li jistgħu jinbdew mill-awtoritajiet ta' l-Istati 
Membri.  
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  PARTI Ċ – DRITTIJIET TAL-PROPRJETA’ 
INTELLETWALI, UŻU U DISSEMINAZZJONI 

SEZZJONI 1 – INFORMAZZJONI EŻISTENTI 
 
II.26 Titolu 
 
1. L-informazzjoni eżistenti għandha tkun proprjetà tal-benefiċarju li qed iwettaq ix-xogħol li 

jiġġenera dik l-informazzjoni eżistenti. 

2. Fejn diversi benefiċarji għamlu xogħol flimkien b’mod konġunt biex jiġġeneraw l-
informazzjoni eżistenti u fejn is-sehem rispettiv tagħhom tax-xogħol ma jistax jiġi aċċertat, 
huma għandhom ikollhom titolu konġunt ta’ dik l-informazzjoni eżistenti.  Huma għandhom 
jistabbilixxu ftehim 10  li jirrigwarda l-allokazzjoni u t-termini biex jeżerċitaw dak it-titolu 
konġunt. 

 Iżda, fejn għadu ma ġiex konkluż, kull wieħed mis-sidien konġunti għandu jkun intitolat biex 
jagħti liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi, mingħajr kwalunkwe dritt għas-sub liċenzja, 
soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin: 

 a) talanqas avviż minn qabel ta’ 45 ġurnata jrid jingħata lis-sid(ien) konġunt l-ieħor; u 

 b) irid jiġi provdut kumpens ġust u raġonevoli lis-sid(ien) konġunt l-ieħor; u  

2. Jekk l-impjegati jew personal oħra li jaħdmu għal benefiċarju huma intitolati biex jitolbu 
drittijiet fuq l-informazzjoni eżistenti, il-benefiċarju għandu jassiġura li hu possibbli jeżerċita 
dawk id-drittijiet b’mod kompatibbli ma’ l-obbligi tiegħu taħt dan il-ftehim ta’ l-għotja. 

 

II.27 Trasferiment 
 
1. Meta benefiċarju jitrasferixxi t-titolu ta’ l-informazzjoni eżistenti, hu għandu jgħaddi l-obbligi 

rigward dik l-informazzjoni eżistenti lil min assenjah inkluż l-obbligu li jgħaddi dawk l-obbligi 
lil xi assenjant sussegwenti.  

2. Soġġett għall-obbligi tiegħu li jikkonċernaw l-kunfidenzjalità fil-qafas ta’ xi merġer jew xi 
akkwist ta’ parti importanti mill-assi tiegħu, fejn xi benefiċarju jeħtieġ li jgħaddi l-obbligi 
tiegħu biex jipprovdi drittijiet ta’ aċċess, hu għandu jagħti avviż talanqas ta’ 45 ġurnata lill-
benefiċarji l-oħra bit-trasferiment maħsub, flimkien ma’ informazzjoni suffiċjenti li 
tikkonċerna s-sid ġdid maħsub ta’ l-informazzjoni eżistenti biex jippermetti lill-benefiċarji l-
oħra biex jeżerċitaw id-drittijiet ta’ aċċess tagħhom. 

 Minkejja dan, il-benefiċarji jistgħu, permezz ta’ ftehim miktub, jaqblu dwar limitu ta’ żmien 
differenti jew ineħħu d-dritt tagħhom għal avviż minn qabel fil-każ ta’ trasferimenti tat-titolu 
minn benefiċarju wieħed għal parti terza identifikata speċifikament. 

                                                 
10  Is-sidien konġunti jistgħu dażgur jaqblu li ma jkomplux bit-titolu konġunt iżda jiddeċiedu dwar sistema alternattiva 

(per eżempju, sid wieħed bi drittijiet ta’ l-aċċess għall-benefiċarji l-oħra li trasferixxew is-sehem tat-titolu tagħhom). 
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3. Wara notifika skond il-paragrafu 2, kwalunkwe benefiċarju ieħor jista’ joġġezzjoni fi żmien 30 
ġurnata tan-notifika jew fi żmien limitu taż-żmien differenti miftiehem bil-miktub għal 
kwalunkwe trasferiment maħsub tat-titolu abbażi tar-raġunijiet li jistgħu jaffettwaw ħażin id-
drittijiet ta’ aċċess tiegħu. 

 Fejn xi wieħed mill-benefiċarji l-oħra juri li d-drittijiet ta’ aċċess tiegħu jistgħu jiġu affettwati 
ħażin, it-trasferiment intiż m’għandux isir qabel ma jkun intlaħaq ftehim bejn il-benefiċarji 
konċernati. 

 Fejn xi benefiċarju jkollu l-ħsieb li jitrasferixxi t-titolu ta’ l-informazzjoni eżistenti lil xi parti 
terza stabbilita f’xi pajjiż terz mhux assoċjat ma’ l-FP7, il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona għal 
dak it-trasferiment tat-titolu ta’ l-informazzjoni eżistenti, jekk tqis li mhix skond l-interessi li 
tiġi żviluppata l-kompetittività ta’ l-ekonomija Ewropea jew tkun inkonsistenti mal-prinċipji 
etiċi jew il-konsiderazzjonijiet ta’ sigurtà. 

 F’dawk il-każijiet, it-trasferiment tat-titolu m’għandux isir qabel ma l-Kummissjoni tkun 
sodisfatta li se jkun hemm is-salvagwardji adattati u tkun awtorizzat it-trasferiment bil-miktub.  

 

II.28 Protezzjoni 
 
1. Meta l-informazzjoni eżistenti kapaċi tiġi applikata b’mod industrijali jew kummerċjali, sidha 

għandu jipprovdi biex tiġi protetta b’mod adegwat u effettiv, billi jqis l-interessi leġittimu 
tiegħu u tal-benefiċarji, speċjalment l-interessi kummerċjali, tal-benefiċarji l-oħra. 

 Meta xi benefiċarju li mhux sid ta’ l-informazzjoni eżistenti jappella għall-interessi leġittimi 
tiegħu, irid, fi kwalunkwe moment, juri li ġarrab ħsara kbira b’mod mhux proporzjonali. 

2. L-applikazzjonijiet għal brevett marbuta ma’ l-informazzjoni eżistenti, sottomessi mill-
benefiċarju jew f’ismu jridu jinkludu l-istqarrija li ġejja biex jindikaw li l-informazzjoni 
eżistenti msemmija ġiet maħluqa bl-għajnuna ta’ l-appoġġ finanzjarju mill-Komunità: 

 Ix-xogħol li wassal għal din l-invenzjoni rċieva l-fondi mill-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka taħt is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea ([FP7/2007/2013]) taħt il-
ftehim ta' l-għotja ERC nru [xxxxxx].11 

 Barra minn hekk, l-applikazzjonijiet kollha għal brevett marbuta ma’ l-informazzjoni eżistenti 
għandhom jiġu rappurtati fil-pjan dwar l-użu u d-disseminazzjoni ta' l-informazzjoni eżistenti, 
inkluż dettalji/referenzi biżżejjed biex il-Kummissjoni tkun tista' tintraċċa l-(applikazzjoni) tal-
brevett. Kwalunkwe sottomissjoni li ssir wara r-rapport finali trid tiġi notifikata lill-
Kummissjoni inkluż l-istess dettalji/referenzi. 

3.  Meta l-informazzjoni eżistenti kapaċi tiġi applikata b’mod industrijali jew kummerċjali u sidha 
ma jipproteġihiex u ma jittrasferihiex lil xi benefiċarju ieħor, l-ebda attivitajiet ta' 
disseminazzjoni marbuta ma' dik l-informazzjoni eżistenti ma jistgħu jsiru qabel ma tiġi 
infurmata l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni trid tiġi infurmata talanqas 45 ġurnata qabel l-attività 
ta’ disseminazzjoni intenzjonata. 

F’dawk il-każijiet, il-Komunità tista’, bil-kunsens tal-benefiċarju konċernat, tassumi t-titolu ta’ 
dik l-informazzjoni eżistenti u tadotta miżuri għal protezzjoni adegwata u effettiva tagħha. Il-

                                                 
11  Din l-istqarrija trid tiġi maqluba fil-lingwa ta’ l-iffajljar tal-brevett.  It-traduzzjonijiet se jiġu provduti bil-lingwi 

kollha tal-Komunità. 
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benefiċarju konċernat jista’ jirrifjuta li jagħti kunsens biss jekk jista’ juri li l-interessi leġittimi 
tieghu jbati ħsara kbira b’mod mhux proporzjonali.  

F’każ li l-Komunità tassumi t-titolu, hi għandha tassumi l-obbligi li jirrigwardaw l-għoti ta’ 
drittijiet għal aċċess.  

 

II.29 Użu 
 
1.  Il-benefiċarji għandhom jużaw l-informazzjoni eżistenti li għandhom jew jassiguraw li tintuża'.  

2.  Il-benefiċarji għandhom jagħmlu rapport dwar l-użu li mistenni jsir mill-informazzjoni eżistenti 
fil-pjan dwar l-użu u d-disseminazzjoni ta’ l-informazzjoni eżistenti. L-informazzjoni trid tkun 
dettaljata biżżejjed biex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel kwalunkwe awditjar relatat. 

 

II.30 Disseminazzjoni 
 
1. Kull benefiċarju għandu jassigura li għandu t-titolu ta’ l-informazzjoni eżistenti tiġi disseminata 

malajr kemm jista’ jkun.  Jekk jonqos milli jagħmel dan, il-Kummissjoni tista’ tiddissemina dik 
l-informazzjoni eżistenti.  

2. L-attivitajiet ta’ disseminazzjoni għandhom ikunu kompatibbli mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intelletwali, l-obbligi tal-kunfidenzjalità u l-interessi leġittimi ta’ sid(ien) l-
informazzjoni eżistenti. 

3. Għandu jingħata avviż talanqas 45 ġurnata bil-quddiem qabel kull attività ta’ disseminazzjoni 
lill-benefiċarji l-oħra konċernati, inkluż informazzjoni suffiċjenti li tikkonċerna l-attività ta’ 
disseminazzjoni ppjanata u d-dejta li maħsuba tiġi disseminata.   

 Wara n-notifika, kwalunkwe wieħed minn dawk il-benefiċarji jistgħu joġġezzjonaw fi żmien 30 
ġurnata min-notifika għall-attività ta’ disseminazzjoni maħsuba jekk iqis li l-interessi leġittimi 
tiegħu b’relazzjoni ma’ l-informazzjoni eżistenti jew l-informazzjoni miksuba jistgħu jġarrbu 
ħsara kbira b’mod mhux proporzjonali.  F’dawk il-każijiet, l-attività ta’ disseminazzjoni  tista’ 
ma sseħħx qabel ma jittieħdu l-passi adattati biex jissalvagwardjaw dawn l-interessi leġittimi. 

 Il-benefiċarji jistgħu jaqblu bil-miktub dwar limiti taż-żmien differenti barra minn dawk 
stipulati f’dan il-paragrafu, li jistgħu jinkludu data ta’ skadenza biex jiġu determinati l-passi li 
jridu jittieħdu. 

4.  Il-pubblikazzjonijiet kollha jew kwalunkwe disseminazzjoni oħra marbuta ma’ l-informazzjoni 
eżistenti għandhom jinkludu l-istqarrija li ġejja biex jindikaw li l-informazzjoni eżistenti 
msemmija ġiet maħluqa bl-għajnuna ta’ l-appoġġ finanzjarju mill-Komunità: 

 Ir-riċerka li wasslet għal dawn ir-riżultati ngħatat fondi mill-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka taħt is-Seba' Proġramm Kwadru tal-Komunità Ewropea ([FP7/2007/2013]) taħt il-
ftehim ta' l-għotja ERC nru [xxxxxx]12. 

                                                 
12  Din l-istqarrija trid tiġi maqluba fil-lingwa ta’ l-attività ta’ disseminazzjoni.  It-traduzzjonijiet se jiġu provduti bil-

lingwi kollha tal-Komunità. 



 

 32

Kwalunkwe attività ta’ disseminazzjoni għandha tiġi rappurtata fil-pjan dwar l-użu u d-
disseminazzjoni ta’ l-informazzjoni eżistenti, inkluż dettalji/referenzi biżżejjed biex il-
Kummissjoni tkun tista’ tintraċċa l-attività. Fir-rigward tal-pubblikazzjonijiet xjentifiċi marbuta 
ma’ l-informazzjoni eżistenti ppubblikati qabel jew wara r-rapport finali, dawk id-
dettalji/referenzi u taqsira tal-pubblikazzjoni jridu jingħataw lill-Kummissjoni mhux aktar tard 
minn xahrejn wara l-pubblikazzjoni. Barra minn hekk, għandha tingħata kopja elettronika tal-
verżjoni pubblikata jew tal-manuskritt finali aċċettat għall-pubblikazzjoni lill-Kummissjoni fl-
istess waqt għall-fini mogħtija fl-Artikolu II.12.2(2) jekk dan ma jiksirx xi drittijiet tal-partijiet 
terzi. 

 

SEZZJONI 2 – DRITTIJIET TA’ AĊĊESS 
 

II.31 Informazzjoni eżistenti koperta 
 
Il-benefiċarji jistgħu l-informazzjoni miksuba meħtieġa għall-finijiet tal-proġett fi ftehim bil-
miktub u, fejn jixraq, jistgħu jaqblu li jeskludu l-informazzjoni miksuba speċifika13.  

II.32 Prinċipji 
 

1. It-talba għad-drittijiet ta’ l-aċċess għandha ssir bil-miktub. 

2. L-għoti tad-drittijiet ta’ l-aċċess jistgħu jsiru b’mod kondizzjonali fuq li jiġu aċċettati 
kondizzjonijiet speċifiċi immirati biex jassiguraw li dawn id-drittijiet se jintużaw biss għall-
fini intenzjonata u li jkun hemm l-obbligi xierqa ta’ kunfidenzjalità. 

3. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tagħhom rigward l-għoti ta’ drittijiet ta’ aċċess, il-
benefiċarji għandhom jinfurmaw lil xulxin kemm jista’ jkun malajr bi kwalunkwe 
limitazzjoni ta’ l-għoti tad-drittijiet ta’ l-aċċess għall-informazzjoni miksuba, jew bi 
kwalunkwe restrizzjoni oħra li tista’ taffettwa sostanzjalment l-għoti tad-drittijiet ta’ l-aċċess. 

4. It-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ xi benefiċarju m’għandha bl-ebda mod taffettwa l-
obbligi ta’ dak il-benefiċarju biex jagħti drittijiet ta’ aċċess lill-benefiċarji li jkun fadal. 

5. Sakemm mhux miftiehem mod ieħor mis-sid ta’ l-informazzjoni eżistenti jew ta’ l-
informazzjoni miksuba, id-drittijiet ta’ l-aċċess m’għandhom jgħaddu l-ebda dritt biex jagħtu 
sub-liċenzji.  

6. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 7, kwalunkwe ftehim li jipprovdi drittijiet ta’ aċċess 
biex tintuża’ l-informazzjoni eżistenti u l-informazzjoni miksuba jrid jassigura li d-drittijiet ta’ 
aċċess potenzjali għall-benefiċarji l-oħra jinżammu. 

7. Liċenzji esklussivi għall-informazzjoni eżistenti speċifika jistgħu jingħataw soġġett għal 
konferma bil-miktub mill-benefiċarji l-oħra kollha li jneħħu d-drittijiet ta’ l-aċċess tagħhom 
għalihom. 

                                                 
13  Dik l-esklużjoni tista’ tkun temporanja (eż. biex tippermetti protezzjoni adegwata ta’ l-informazzjoni eżistenti qabel 

ma jiġi provdut l-aċċess) jew limitat (eż. biex teskludi benefiċarju wieħed jew aktar speċifiku).  Peress li l-
informazzjoni miksuba hi bħala definizzjoni meqjusa li tinħtieġ għall-implimentazzjoni jew l-użu, l-impatt ta’ dik l-
esklużjoni tal-proġett, speċjalment rigward l-esklużjoni li mhix ta’ natura temporanja, għandha tkun eżaminata mill-
benefiċarji.  
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8. Iżda, meta xi benefiċarju jkollu l-ħsieb li jagħti liċenzja esklussiva għall-informazzjoni 
eżistenti lil xi terza parti, il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona għall-għoti ta’ dik il-liċenzja 
esklussiva, jekk tqis li dan mhux skond l-interessi li tiġi żviluppata l-kompetittività ta’ l-
ekonomija Ewropea jew hu inkonsistenti mal-prinċipji etiċi jew konsiderazzjonijiet ta’ 
siġurtà.  

F’dawk il-każijiet, il-liċenzja esklussiva m'għandhiex issir qabel ma l-Kummissjoni tkun 
sodisfatta li jkun hemm is-salvagwardji xierqa  u awtorizzat l-għotja bil-miktub. 

II.33 Drittijiet ta’ aċċess għall-implimentazzjoni jew għall-finijiet li jsiru aktar 
attivitajiet ta’ riċerka 

1. Drittijiet ta’ l-aċċess għall-informazzjoni eżistenti għandha tingħata lill-benefiċarji l-oħra, 
jekk ikun meħtieġ li jgħin lil dawk il-benefiċarji biex iwettqu x-xogħol tagħhom taħt il-
proġett.  

 Dawk id-drittijiet ta’ l-aċċess għandhom jingħataw fuq bażi ħielsa mir-royalty. 

2. Id-drittijiet ta’ l-aċċess għall-informazzjoni miksuba għandha tingħata lill-benefiċarji l-oħra, 
jekk ikun meħtieġ biex dawk il-benefiċarji jkunu jistgħu jwettqu xogħolhom taħt il-proġett 
dejjem jekk il-benefiċarju konċernat ikun intitolat biex jagħtihom. 

 Dawk id-drittijiet ta’ l-aċċess għandhom jingħataw fuq bażi ħielsa mir-royalty. 

II.34 Drittijiet ta’ l-aċċess għall-użu minbarra għall-finijiet li jsiru aktar 
attivitajiet ta’ riċerka 

1. Il-benefiċarji għandhom igawdu drittijiet ta’ l-aċċess għall-informazzjoni eżistenti, jekk ikun 
meħtieġ biex jużaw l-informazzjoni eżistenti tagħhom stess. 

 Skond il-ftehim, dawk id-drittijiet ta’ l-aċċess għandhom jingħataw jew taħt kondizzjonijiet 
ġusti u raġonevoli jew ikunu ħielsa mir-royalty. 

2. Il-benefiċarji għandhom igawdu d-drittijiet ta’ l-aċċess għall-informazzjoni miksuba, jekk 
ikun meħtieġ li jużaw l-informazzjoni eżistenti tagħhom dejjem jekk il-benefiċarju jkun 
intitolat li jagħtihomlhom. 

 Soġġett għall-ftehim, dawk id-drittijiet ta’ l-aċċess għandhom jingħataw jew taħt 
kondizzjonijiet ġusti u raġonevoli jew ikunu ħielsa mir-royalty. 

3. Entità affiljata stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż Assoċjat għandha wkoll tgawdi d-drittijiet 
ta’ aċċess, imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, għall-informazzjoni eżistenti jew għall-
informazzjoni miksuba taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-benefiċarju li magħhom hi affiljata, 
sakemm ma jkunx provdut mod ieħor fi ftehim miktub ieħor.  Peress li d-drittijiet ta’ l-aċċess 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 jirrikjedu li l-aċċess hu meħtieġ biex jużaw l-informazzjoni 
eżistenti tagħhom, dan il-paragrafu japplika biss sa fejn it-titolu ta’ l-informazzjoni eżistenti 
ġie trasferit għal xi entità affiljata stabbilita f’xi Stat Membru jew pajjiż Assoċjat.  Il-
benefiċarji jistgħu jipprovdu għal arranġamenti rigward d-drittijiet ta’ l-aċċess għall-entitajiet 
affiljati fi ftehim miktub ieħor, inkluż rigward kwalunkwe rekwiżiti tan-notifika. 

4. Talba għal drittijiet ta’ l-aċċess taħt il-paragrafi 1, 2 jew 3 tista’ ssir sa sena wara xi waħda 
mill-avvenimenti li ġejjin: 

 a)  it-tmiem tal-proġett; jew 



 

 34

 b)  it-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni mis-sid ta’ l-informazzjoni eżistenti jew ta’ l-
informazzjoni miksuba konċernata. 

 Minkejja dan, il-benefiċarji konċernati jistgħu jaqblu dwar perjodu taż-żmien stipulat 
differenti.14 

 

 

PARTI D – DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 
 
II.35 Talbiet għal emendi u għal terminazzjoni 
 
1. Talbiet għal emendi jew għal terminazzjonijiet għandhom jiġu ffirmati mir-rappreżentant 

ġuridiku tal-partijiet u jiġu sottomessi skond l-Artikolu 8.  Kwalunkwe talba jew aċċettazzjoni 
mill-benefiċarji jew minn xi benefiċarju għandha tiġi sottomessa mill-benefiċarju prinċipali.  Il-
benefiċarju prinċipali jitqies li jaġixxi għan-nom tal-benefiċarji kollha meta jiffirma talba, 
aċċettazzjoni jew ittra ta’ rifjut li tikkonċerna emenda kif ukoll meta jitlob xi terminazzjoni.  Il-
benefiċarju prinċipali għandu jassigura li teżisti prova adegwata ta’ xi ftehim miktub għal xi 
emenda jew terminazzjoni u titqiegħed għad-dispożizzjoni f’każ ta’ xi awditjar jew fuq talba 
mill-Kummissjoni. 

2. F’każ ta’ xi bidla tal-benefiċarju prinċipali (ċaqliq ta’ l-investigatur prinċipali għal xi benefiċarju 
fi ħdan il-grupp ta’ benefiċarji) mingħajr il-kunsens tiegħu, it-talba għandha tiġi sottomessa mill-
benefiċarji kollha jew minn wieħed fosthom rappreżentant tagħhom. 

3. Talba għal emenda li tinkludi aktar minn modifikazzjoni waħda għall-ftehim għandha titqies 
bħala pakkett li ma jistax jinqasam f’talbiet separati u għandha tiġi approvata jew miċħuda kollha 
mill-parti l-oħra, minbarra fejn it-talba tgħid b’mod espliċitu li fiha talbiet separati li jistgħu jiġu 
approvati b’mod indipendenti. 

4. It-talbiet għal żieda ta’ benefiċarju ġdid għandhom jinkludu Formola ta’ Dħul mimlija (Anness 
III) iffirmata kif suppost minn dik l-entità ġdida.  Kull żieda tiddependi mill-kondizzjonijiet 
meħtieġa mir-Regoli dwar il-Parteċipazzjoni, is-sejħa relatata għal proposti u r-Regolament 
Finanzjarju. Dik l-entità addizzjonali għandha tassumi d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-
benefiċarji kif stabbiliti mill-ftehim ta’ l-għotja b’effett mid-data tad-dħul tagħħa speċifikat fl-
Anness III iffirmat. 

5. L-emendi jista’ ma jkollhomx l-għan jew l-effett li jagħmlu tibdiliet għall-ftehim li jista’ jqajjem 
dubju dwar id-deċiżjoni li tat l-għotja jew jirriżultaw fi trattament mhux ugwali tal-benefiċarji. 

6. It-talbiet għal terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew aktar mill-benefiċarji għandhom 
jinkludu:  

- il-proposta tal-benefiċarji biex jallokaw mill-ġdid il-kompiti u l-baġit ta’ dak il-
benefiċarju b’konsultazzjoni ma’ l-investigatur prinċipali, 

- ir-raġunijiet biex tintalab it-terminazzjoni, 

                                                 
14  Dan jista’ jkun perjodu taż-żmien stipulat itwal jew iqsar. 
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- id-data proposta li fiha għandu jseħħ it-terminazzjoni, 

- ittra li jkun fiha l-opinjoni tal-benefiċarju li l-parteċipazzjoni tiegħu tintalab biex 
tiġi terminata u 

-   ir-rapport ta’ ġestjoni finanzjarja u rapport tar-riżultati xjentifiċi mwassla mill-
membri tat-tim ospitati u ingaġġati mill-benefiċarju msemmija fl-Artikolu II.4, 
marbuta max-xogħol li sar u minn dan il-benefiċarju sad-data li fiha għandha 
sseħħ it-terminazzjoni, flimkien ma’ xi kumment tal-benefiċarju prinċipali għan-
nom tal-benefiċarji fuq dawn ir-rapporti u dikjarazzjoni dwar id-distribuzzjoni tal-
pagamenti għal dan il-benefiċarju mill-benefiċarju prinċipali. 

Fin-nuqqas ta’ irċevuta ta’ dawk id-dokumenti, it-talba m’għandhiex titqies bħala talba 
valida.  

L-ittra li fiha l-opinjoni tal-benefiċarju konċernat tista’ tiġi sostitwita bi prova li dan il-
benefiċarju ġie mitlub bil-kitba biex juri l-opinjoni tiegħu fuq it-terminazzjoni proposta tal-
parteċipazzjoni tiegħu u biex jibgħat ir-rapporti iżda naqas milli jagħmel dan fiż-żmien 
stipulat stabbilit b'dik in-notifika. Dan iż-żmien stipulat għandu jkun inqas minn xahar. F’dan 
il-każ, jekk l-ebda rapporti ma ġew sottomessi mat-talba għal terminazzjoni, il-Kummissjoni 
m'għandhiex tqis l-ebda spejjeż oħra ta' klejms ta' dak il-benefiċarju u m'għandhiex tagħmillu 
ebda rimbors ieħor.  

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-Kummissjoni, il-kompiti kollha tal-benefiċarju 
li l-parteċipazzjoni tiegħu hi mitmuma jridu jiġu allokati mill-ġdid fi ħdan il-benefiċarji. 

7. It-talbiet għal terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotjiet għandu jipprovdi l-ġustifikazzjoni għal 
terminazzjoni u r-rapporti u l-materjal li għandu jiddaħħal imsemmija fl-Artikolu II.4 marbuta 
max-xogħol li sar sad-data li fiha jseħħ it-terminazzjoni. 

II.36 Approvazzjoni ta’ l-emendi u terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotja jew tal-
parteċipazzjoni tal-benefiċarji 
  
1. Il-partijiet għal dan il-ftehim ta’ l-għotja jintrabtu biex japprovaw jew jiċħdu kull talba valida 

għal xi emenda jew terminazzjoni fi żmien 45 ġurnata mindu jirċevuha.  In-nuqqas ta’ tweġiba fi 
żmien 45 ġurnata mindu jirċievu dik it-talba għandu jitqies bħala ċaħda. 

2. Meta l-benefiċarju jirrikjedi li jiżdied xi benefiċarju ġdid jew li ssir it-terminazzjoni tal-
parteċipazzjoni tiegħu dik it-talba għandha tinħtieġ l-approvazzjoni bil-miktub tal-Kummissjoni.  

3. Jekk l-investigatur prinċipali jitlob li jsir trasferiment tal-proġett jew ta’ parti minnu lil xi 
benefiċarju ġdid u l-benefiċarju jaqbel għal dak it-trasferiment, dan ta’ l-aħħar għandu jibgħat 
talba sostanzjata għal emenda lill-Kummissjoni. Abbażi tat-talba, il-Kummissjoni tista’ tapprova 
t-trasferiment wara proċedura ta’ reviżjoni kif imsemmi fl-Artikolu II.23, fejn jixraq. 

4. Jekk l-investigatur prinċipali jitlob li jitrasferixxi l-proġett jew parti minnu lil xi benefiċarju ġdid 
u l-benefiċarju joġġezzjona għal dak it-trasferiment, dan ta’ l-aħħar għandu jikkomunika r-
raġunijiet għall-oġġezzjoni tiegħu lill-Kummissjoni, inkluż kwalunkwe ostaklu ġuridiku għal dak 
it-trasferiment taħt il-liġi nazzjonali.  Il-kapaċità teknika tal-benefiċarju ġdid propost imbagħad 
tkun soġġetta għal proċedura ta’ reviżjoni kif referut fl-Artikolu II.23.  Wara r-reviżjoni l-
Kummissjoni tista’ tapprova t-trasferiment tal-ftehim ta’ l-għotja lil xi benefiċarju prinċipali ġdid 
jew tiddeċiedi li tittermina l-ftehim ta’ l-għotja. 

5.  L-approvazzjoni tal-Kummissjoni għall-emenda jew it-terminazzjoni rikjesta għandha tiġi 
notifikata lill-benefiċarju prinċipali, li jirċeviha għan-nom tal-benefiċarji.  F’każ ta’ 
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terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew aktar mill-benefiċarji, il-Kummissjoni għandha 
tibgħat kopja lill-benefiċarju konċernat u lill-investigatur prinċipali.  F’każ ta’ trasferiment tal-
ftehim ta’ l-għotja, l-approvazzjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi notifikata lill-benefiċarju 
prinċipali b’kopja lill-investigatur prinċipali. Il-Kummissjoni u l-benefiċarju prinċipali l-ġdid 
għandhom jiffirmaw ftehim dwar it-trasferiment tal-ftehim ta’ l-għotja. 

6.  L-emendi u t-terminazzjonijiet għandhom iseħħu fid-data miftiehma mill-partijiet.  Fejn 
m’hemmx ftehim jew l-ebda data speċifikata, id-data għandha tkun id-data ta’ l-approvazzjoni 
tal-Kummissjoni. 

 
II.37 Terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotja jew tal-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew 
aktar mill-benefiċarji fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni  
 
1. Il-Kummissjoni tista’ ttemm il-ftehim ta’ l-għotja jew il-parteċipazzjoni ta’ xi benefiċarju fil-

każijiet li ġejjin: 

a) fejn l-investigatur prinċipali għal kwalunkwe raġuni mhux f’pożizzjoni li jibqa’ jaħdem taħt 
il-proġett; 

b) fejn waħda jew aktar mill-entitajiet ġuridiċi identifikati fl-Artikolu 7 (klawsola speċjali) ma 
teċċedix għal dan il-ftehim ta’ l-għotja. 

c) f’każ li x-xogħol ma jsirx jew isir ħażin jew ksur ta’ kwalunkwe obbligu sostanzjali impost 
minn dan il-ftehim ta’ l-għotja li mhux rimedjat wara talba bil-miktub lill-benefiċarju biex 
jirranġa s-sitwazzjoni fi żmien perjodu ta’ 30 ġurnata; 

d) fejn il-benefiċarju deliberament jew minħabba negliġenza għamel irregolarità fil-ħidma ta’ 
kwalunkwe ftehim ta’ l-għotja mal-Kummissjoni; 

e) fejn il-benefiċarju għamel kontravenzjoni tal-prinċipji etiċi fundamentali; 

f) fejn ir-rapporti rikjesti mhumiex sottomessi jew il-Kummissjoni ma tapprovax ir-rapporti 
sottomessi; 

g) għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi maġġuri li jaffettwaw b’mod ħażin it-tkomplija tal-
proġett; 

h) fejn ir-rapport ta’ reviżjoni referut fl-Artikolu II.23.8 wera li l-proġett m’għadx għandu 
rilevanza xjentifika; 

i) fejn bidla ġuridika, finanzjarja, organizzattiva jew teknika jew bidla ta’ kontroll ta' xi 
benefiċarju ddaħħal dubju dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jaċċetta l-parteċipazzjoni 
tiegħu; 

j) meta kwalunkwe bidla identifikata f’i) hawn fuq jew it-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-
benefiċarju(/i) konċernat taffettwa sostanzjalment l-implimentazzjoni tal-proġett, jew l-
interessi tal-Komunità, jew iddaħħal dubju dwar id-deċiżjoni biex tingħata l-kontribuzzjoni 
Komunitarja; 

k) f’każ ta’ xi force majeure notifikata b’konformità ma’ l-Artikolu II.39, fejn kwalunkwe 
riattivazzjoni tal-proġett wara s-sospensjoni hi impossibbli; 

l) fejn il-kondizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni fil-proġett stabbiliti permezz tar-Regoli dwar il-
Parteċipazzjoni jew kif emendati mis-sejħiet għall-proposti li għalihom ġie sottomess il-
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proġett mhumiex aktar sodisfatti, sakemm il-Kummissjoni tqis li t-tkomplija tal-proġett hi 
essenzjali għall-implimentazzjoni ta’ l-Ideat Speċifiċi dwar il-Programm; 

m) fejn xi benefiċarju jinstab ħati ta’ reat li jinvolvi l-imġiba professjonali tiegħu minn xi 
ġudizzju li għandu s-saħħa ta’ res judicata jew jekk ikun ħati ta’ imġiba professjonali ħażina 
ħafna pruvata b’xi mezzi ġustifikati; 

n) fejn wara t-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċarju wieħed jew aktar, il-benefiċarji 
ma jipproponux lill-Kummissjoni xi emenda għall-ftehim ta’ l-għotja bil-modifikazzjonijiet 
neċessarji għat-tkomplija tal-proġett inkluż l-allokazzjoni mill-ġdid tal-kompitu tal-
benefiċarju li l-parteċipazzjoni tiegħu hi terminate fiż-żmien stipulat determinat mill-
Kummissjoni, jew fejn il-Kummissjoni ma taċċettax il-modifikazzjonijiet proposti; 

o) Fejn xi benefiċarju hu dikjarat fallut jew wara li jkun qed ifalli. 

2.  It-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew aktar mill-benefiċarji fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni għandha tiġi notifikata lill-benefiċarju, b’kopja lill-investigatur prinċipali u 
għandha sseħħ fid-data indikata fin-notifika u mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara li tiġi 
irċevuta mill-benefiċarju.   

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-benefiċarji u lill-investigatur prinċipali bid-data effettiva 
tat-terminazzjoni. 

Fil-każ ta’ terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotja, il-benefiċarju prinċipali u l-investigatur 
prinċipali għandhom jiġu notifikati, u  dawn għandhom jgħarrfu lill-benefiċarji l-oħra kollha u t-
terminazzjoni għandha tidħol fis-seħħ 45 ġurnata wara li tiġi irċevuta mill-benefiċarju prinċipali. 

3. Fi żmien 45 ġurnata wara d-data effettiva tat-terminazzjoni, il-benefiċarju(/i) li l-parteċipazzjoni 
tagħhom tiġi terminata għandhom jissottomettu (permezz tal-benefiċarju prinċipali) ir-rapport ta’ 
ġestjoni finanzjarja meħtieġ u rapport dwar ir-riżultati xjentifiċi mwassla mill-membri tat-tim 
ospitati u ingaġġati mill-benefiċarju msemmija fl-Artikolu II.4 marbuta max-xogħol li sar sa dik 
id-data. Jekk tonqos milli tirċievi dawk id-dokumenti fiż-żmien stipulat hawn fuq, il-
Kummissjoni tista’, wara li tagħti avviż bil-miktub ta’ 30 ġurnata li ma rċevitx dawk id-
dokumenti, tiddetermina biex ma tqisx xi spejjeż tal-klejms oħra u biex ma tagħmel l-ebda 
rimbors ieħor u, fejn jixraq, titlob ir-rimbors ta’ kwalunkwe prefinanzjament dovut mill-
benefiċarju(/i).  

4. Il-benefiċarji għandhom sa 30 ġurnata wara d-data effettiva tat-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni 
tal-benefiċarju biex jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni dwar is-sehem tal-
kontribuzzjoni Komunitarja  li ġiet trasferita effettivament lil dak il-benefiċarju mill-bidu tal-
proġett. 

5. Jekk tonqos milli tirċievi dik l-informazzjoni fil-perjodu taż-żmien stipulat, il-Kummissjoni 
għandha tqis li l-benefiċarju li l-parteċipazzjoni tiegħu tiġi terminata m’għandu jagħti l-ebda flus 
lill-Kummissjoni u li l-kontribuzzjoni Komunitarja li diġa' tħallset għadha xorta għad-
dispożizzjoni tal-benefiċarji u fir-responsabbiltà tiegħu 

6. Abbażi tad-dokumenti u ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi t'hawn fuq, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi d-dejn li għandu jagħtiha l-benefiċarju li l-parteċipazzjoni tiegħu ġiet 
terminata.  

7. Fejn il-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew aktar mill-benefiċarji tiġi terminata, il-benefiċarju(/i) li l-
parteċipazzjoni tiegħu tiġi terminata għandu jirrifondi l-ammont dovut lill-Kummissjoni jew 
jitrasferih lill-benefiċarju prinċipali kif mitlub mill-Kummissjoni, fi żmien 30 ġurnata. Il-
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Kummissjoni għandha tibgħat kopja ta’ dik it-talba lill-benefiċarju prinċipali. Fil-każ ta’ l-aħħar, 
il-benefiċarju prinċipali għandu jgħarraf lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara t-
tmiem ta’ dan iż-żmien stipulat dwar jekk l-ammont ġiex trasferit lilu.  

8. Meta l-ftehim ta’ l-għotja jiġi terminat, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi d-dejn dovut mill-
benefiċarji u tgħarrfu lill-benefiċarju prinċipali. 

 

II.38 Kontribuzzjoni finanzjarja wara t-terminazzjoni u konsegwenzi oħra ta’ 
terminazzjoni  
 

1. F’każ ta’ terminazzjoni kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità hi limitata għal 
dawk l-ispejjeż eleġibbli li nteħlu u ġew aċċettati sad-data effettiva ta’ dik it-terminazzjoni u 
ta’ kwalunkwe impenji leġittimi meħuda qabel dik id-data, li ma jistgħux jitħassru.  

   2.      B’deroga għall-paragrafu t’hawn fuq: 

- fil-każ ta’ l-Artikolu II.37.1.b), l-ebda spejjeż li nteħlu mill-benefiċarji taħt il-proġett ma 
jistgħu jiġu approvati jew aċċettati bħala eleġibbli għar-rimbors mill-Komunità.  Kull 
prefinanzjament provdut lill-benefiċarji u kull interessi ġġenerati mill-prefinanzjament iridu 
jiġu mgħoddija kollha lura lill-Kummissjoni. 

- fil-każ ta’ l-Artikolu II.37.1.ċ), kull kontribuzzjoni finanzjarju mill-Komunità huwa limitat 
għal dawk l-ispejjeż eleġibbli li nteħlu sad-data li fiha ġiet irċevuta t-talba bil-miktub biex 
jitranġa l-ksur. 

3. Barra minn hekk, fil-każijiet ta’ l-Artikolu II.37.1.ċ), d), e), f) m) u n) il-Kummissjoni tista’  
titlob rimbors tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja kollu jew parti minnu. Fil-każ ta’ l-
Artikolu II.37.1.ċ) u n) il-Kummissjoni għandha tqis in-natura u r-riżultati tax-xogħol li sar u 
kemm hu utli għall-Komunità fil-kuntest ta’ l-Ideat Speċifiċi tal-Programm. 

4. Ir-rapporti sottomessi fil-qafas tat-terminazzjoni huma meqjusa li ġew sottomessi fl-aħħar tal-
perjodu ta’ rappurtaġġ korrispondenti. 

5. Meta l-Komunità tagħmel pagament wara t-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ xi benefiċarju 
jew wara t-terminazzjoni tal-ftehim ta' l-għotja, dan il-pagament għandu jitqies li huwa 
pagament finali b'relazzjoni ma' dak il-benefiċarju(/i)jew il-proġett, rispettivament u fi 
kwalunkwe każ għandu jsir permezz tal-benefiċarju prinċipali. 

6. Minkejja t-terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotja jew il-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew aktar 
mill-benefiċarji, id-dispożizzjonijiet identifikati fl-Artikoli II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, 
II.23, II.24, II.25, II.35, II.37,  II.40, II.41 u l-Parti Ċ ta' l-Anness II jibqgħu japplikaw wara t-
terminazzjoni tal-ftehim ta' l-għotja jew wara t-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta' dak il-
benefiċarju(i). 

II.39 Force majeure 
 
1.   Force majeure għandha tfisser kwalunkwe avveniment li ma jistax jiġi previst u li hu 

eċċezzjoni li jaffettwa li jintlaħaq xi obbligu taħt dan il-ftehim ta' l-għotja mill-partijiet, li ma 
jistax jiġi kkontrollat u ma jistax jingħeleb minkejja tentattivi raġonevoli. Kull difett fi prodott 
jew servizz jew dewmien biex dawn jitqiegħdu għad-dispożizzjoni bil-għan li jitwettaq dan il-
ftehim ta’ l-għotja u li jaffettwaw dak it-twettiq, inkluż, per eżempju, l-anomaliji fil-
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funzjonament jew il-ħidma ta' dak il-prodott jew servizz, disgwid fuq ix-xogħol, strajks, jew 
diffikultajiet finanzjarji li ma jikkostitwixxux force majeure. 

2.   Jekk il-benefiċarju jkun soġġett għall-force majeure li għandha t-tendenza li taffettwa l-ilħiq ta’ 
l-obbligi tiegħu taħt dan il-ftehim ta’ l-għotja, hu għandu jgħarraf lill-Kummissjoni minnufih, 
billi jagħti n-natura, it-tul u l-effetti prevedibbli.  

3.   Jekk il-Komunità tkun soġġetta għall-force majeure li x’aktarx taffettwa l-ilħiq ta’ l-
obbligazzjonijiet tagħħa taħt dan il-ftehim ta’ l-għotja, hi għandha tgħarraf lill-benefiċarju 
minnufih, billi tagħti n-natura, it-tul u l-effetti prevedibbli.  

4.   L-ebda parti m’għandha titqies li qed tikser l-obbligazzjoni tagħħa li twettaq il-proġett jekk hi 
nżammet milli tikkonforma mal-force majeure. Meta l-benefiċarju ma jistax jilħaq l-
obbligazzjonijiet tiegħu biex iwettaq il-proġett minħabba force majeure, il-ħlas għall-ispejjeż 
eleġibbli aċċettati li nteħlu jista’ jsir biss għall-kompiti li fil-fatt saru sad-data ta’ l-avveniment 
identifikat bħala force majeure. Għandhom jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex inaqqsu l-
ħsara kemm jista’ jkun. 

 
 
II.40 Assenjament 
 
Il-benefiċarji m’għandhomx jassenjaw l-ebda drittijiet u obbligi li joħorġu mill-ftehim ta' l-għotja 
minbarra dawk il-każijiet li hemm provdut għalihom fl-Artikolu II.27 (trasferiment ta' l-
informazzjoni eżistenti), mingħajr kunsens minn qabel u awtorizzazzjoni bil-miktub tal-Kummissjoni 
u tal-benefiċarji l-oħra.  

II.41 Obbligu 

1. Il-Komunità ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe atti jew omissjonijiet tal-
benefiċarji b’rabta ma’ dan il-ftehim ta’ l-għotja. Hi m’għandhiex tinżamm responsabbli għal xi 
difetti ta’ kwalunkwe prodotti, proċessi jew servizzi maħluqa abbażi ta’ l-informazzjoni 
eżistenti, inkluż, per eżempju, anomalija fil-funzjonament jew it-tħaddim tagħhom.  

2. Kull benefiċarju jagħti garanzija bis-sħiħ lill-Komunità, u jaqbel li jinfurmaha, f'każ ta' 
kwalunkwe azzjoni, ilment jew proċeduri magħmula minn xi terza parti kontra l-Komunità 
bħala riżultat tad-dannu kkawżat, jew b'xi atti jew omissjonijiet b'rabta ma' dan il-ftehim ta' l-
għotja, jew b'xi prodotti, proċessi jew servizzi maħluqa minnha abbażi ta' l-informazzjoni 
eżistenti li tirriżulta mill-proġett. 

3. F’każ ta’ xi azzjoni magħmula minn xi terza parti kontra xi benefiċarju b’rabta mat-twettiq ta’ 
dan il-ftehim ta’ l-għotja, il-Kummissjoni tista’ tgħin lil dan ta’ l-aħħar fuq talba bil-miktub. L-
ispejjeż li nteħlu mill-Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom jitħallsu mill-benefiċarju 
konċernat.  

4. Kull benefiċarju għandu jkollu r-responsibbiltà unika biex jassiġura li l-atti tagħhom fil-qafas 
ta’ dan il-proġett ma jiksrux d-drittijiet ta’ terza partijiet.  

5. Il-Komunità ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe konsegwenzi li jinqalgħu mill-
eżerċitar kif suppost tad-drittijiet tal-Komunità bir-Regoli dwar il-Parteċipazzjoni jew dan il-
ftehim ta' l-għotja.  
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