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2 ERC)  Għall-ftehim ta’ l-għotjiet ERC – Organizzjonijiet internazzjonali (regola   
 ġenerali) 

1. Arbitraġġ 

a. Kwalunkwe tilwim bejn il-Kummissjoni (“Parti”) u (xi) organizzazzjoni(jiet) internazzjonali 
(“Parti") li jaġixxu bħala benefiċjarju(/i) (magħrufa kollettivament f’dan l-Artikolu tal-ftehim 
ta’ l-għotja bħala l-“Partijiet”) marbuta mal-ftehim ta’ l-għotja, li ma jistax jiġi solvut b’mod 
amikevoli għandu jiġi referut lil xi kumitat ta’ l-arbitraġġ skond il-proċedura speċifikata 
hawn taħt.  

b. Meta tkun qed tinnotifika lill-Parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li tmur għall-arbitraġġ, il-Parti 
notifikanti għandha tgħarraf ukoll lill-Parti l-oħra bl-arbitru maħtur tagħha. It-tieni Parti 
għandha taħtar l-arbitru tagħha fi żmien xahar minn dik in-notifika miktuba. 

 Iż-żewġ arbitri għandhom, bi ftehim konġunt u fi żmien tliet xhur mill-ħatra ta' l-arbitru tat-
tieni Parti, jaħtru t-tielet arbitru li għandu jkun iċ-ċermen tal-kumitat ta' l-Arbitraġġ, sakemm 
ma jkunx hemm ftehim miż-żewġ Partijiet dwar arbitru wieħed.  

ċ. Fi żmien xahar mill-ħatra tat-tielet arbitru, il-Partijiet għandhom jaqblu dwar it-termini ta’ 
referenza tal-kumitat ta’ l-arbitraġġ, inkluż dwar il-proċedura li trid tiġi segwita. 

d. Il-proċeduri ta’ l-arbitraġġ għandhom isiru fi Brussell. 

e. Il-kumitat ta' l-arbitraġġ għandu japplika l-kondizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja. Il-kumitat ta’ 
l-arbitraġġ għandu jagħti fl-għotja r-raġunijiet dettaljati għad-deċiżjoni tiegħu. 

f. L-għotja arbitrali għandha tkun finali u torbot lill-Partijiet, li b'dan qed jaqblu espliċitament li 
jirrinunċaw kull forma ta' appell jew reviżjoni.  

g. L-ispejjeż, inkluż id-drittijiet raġonevoli kollha minfuqa mill-Partijiet għal kwalunkwe 
arbitraġġ t'hawn taħt, għandhom jinqasmu ndaqs bejn il-Partijiet mill-kumitat ta’ l-arbitraġġ. 

2. Ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u/jew dwar il-metodoloġija 

B'riferenza għall-Artikolu II.4.4., ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u/jew dwar il-
metodoloġija li trid tiġi provduta minn organizzazzjoni internazzjonali jistgħu jiġu stabbiliti 
permezz ta’ l-awditur regolari intern jew estern tagħhom, skond ir-regolamenti u l-
proċeduri finanzjarji interni tagħhom. 

3. Kontrolli u awditjar 

 Il-korpi kompetenti tal-Komunità Ewropea għandhom jindirizzaw kwalunkwe talba għall-
 kontrolli jew l-awditjar skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu II.22, lid-Direttur Ġenerali ta’ l-
 organizzazzjoni internazzjonali.  

 L-organizzazzjoni internazzjonali għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korpi 
 kompetenti tal-Komunità Ewropea, meta tintalab, l-informazzjoni finanzjarja kollha 
 rilevanti, inkluż ir-rendikonti ta' l-accounts li jikkonċernaw l-azzjoni, fejn dawn jitwettqu 
 minn organizzazzjoni internazzjonali jew minn subkuntrattur. B’konformità ma’ l-Artikolu 
 248 tat-Trattat u mar-Regolament Finanzjarju tal-Komunità Ewropea, il-korpi kompetenti 
 tal-Komunitajiet Ewropej jistgħu jagħmlu, inkluż spezzjonijiet fuq il-post marbuta ma' l-
 azzjoni ffinanzjata mill-Komunità Ewropea. 

 Kwalunkwe kontroll jew awditjar għandu jsir fuq bażi kunfidenzjali. 

4. Liġi regolatorja 
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 Kwalunkwe kwistjoni relatata ma’ l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan il-ftehim ta’ l-
 għotja li mhix koperta bil-kondizzjonijiet tiegħu għandha tiġi riżolta b'referenza għal-liġi ta' 
 […].  

5. Privileġġi u immunitajiet 

L-ebda ħaġa f’dan il-ftehim ta’ l-għotja m’għandha tiġi interpretata bħala tneħħija ta’ xi 
privileġġi jew immunitajiet mogħtija lil [daħħal l-isem ta’ l-Organizzazzjoni Internazzjonali] mid-
dokumenti kostitwenti tagħha jew mid-dritt internazzjonali. 

 
3 ERC) Għall-ftehim ta’ l-għotjiet ERC biss – In-Nazzjonijiet Uniti (għall-użu biss ma’ 
 aġenziji speċjalizzati u  organizzazzjonijiet internazzjonali tas-sistema tan-NU 
 li aderixxew mal-ftehim kwadru finanzjarju u amministrattiv bejn in-NU-KE 
 tad-29.04.2003 (FAFA)) 
 

1. Soluzzjoni għat-tilwim 

Kwalunkwe tilwim li jinqala’ bejn il-Kummissjoni u [isem il-benefiċjarju] għandu jiġi solvut skond 
l-Artikolu 14 tal-Ftehim Kwadru Finanzjarju u Amministrattiv konkluż milL-Komunità, 
rappreżentata mill-Kummissjoni, u n-Nazzjonijiet Uniti fid-29.04.2003 (minn issa ‘l quddiem 
magħruf bħala l-“Ftehim FAFA”) li aderixxa miegħu l-[isem il-benefiċjarju] fid- [data]]. 

2. Ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u/jew dwar il-metodoloġija, kontrolli u awditjar 

Fir-rigward ta’ [isem il-benefiċjarju], il-“Ftehim dwar l-applikazzjoni tal-klawsola tal-verifika 
għall-operazzjonijiet amministrati min-Nazzjonijiet Uniti u ffinanzjati jew kofinanzjati mill-
Komunità Ewropea” annessi mal-Ftehim FAFA jaħkmu fuq dan il-ftehim ta’ l-għotja,  
partikolarment fuq l-Artikoli II.4.4, II.22 u II.23 tiegħu]. 

3. Liġi regolatorja 

Kull kwistjoni marbuta ma’ l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja li 
mhix koperta mill-kondizzjonijiet tagħha għandha tissolva b’referenza għal-liġi ta’  […]. 

4. Privileġġi u immunitajiet 
L-ebda ħaġa f’dan il-ftehim ta’ l-għotja m’għandha tiġi interpretata bħala tneħħija ta’ xi 
privileġġi jew immunitajiet mogħtija lil [daħħal l-isem ta’ l-Organizzazzjoni Internazzjonali] mid-
dokumenti kostitwenti tagħha jew mid-dritt internazzjonali. 

 
 
5 ERC)  Għall-ftehim ta’ l-għotjiet ERC biss – reviżjoni tal-PROĠETT 

1. Għandha ssir reviżjoni tal-proġett preferibilment f’nofs il-proġett  u fl-aħħar tal-proġett. 

2. Talanqas xahrejn qabel id-data tar-reviżjoni l-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-
benefiċjarju/i bi qbil ma' l-Artikolu 8 il-modalitajiet tar-reviżjoni tal-proġett, inkluż, fejn 
jixraq, kwalunkwe laqgħa li tista' tipproponi li trid tagħmel u li tista' titlob lill-benefiċjarju/i 
biex jorganizza.  

L-ispejjeż li nteħlu mill-benefiċjarju/i b’relazzjoni mar-reviżjoni tal-proġett għandhom 
ikunu eliġibbli skond l-Artikolu II.16. 

 
 

 



Ftehim ta’ l-Għotja ERC – Lista ta’ Klawsoli Speċjali 

 4

9ERC)   Għall-Azzjonijiet ERC biss – Benefiċjarju/i bi spejjeż li nteħlu b’rabta mal-
proġett  iżda bl-ebda kontribuzzjoni KE  (eż. normalment minn pajjiżi terzi)                 

1. L-ispejjeż li nteħlu mill-benefiċjarju/i [li ġej(jin)] m’għandhomx jitqiesu meta tiġi determinata 
l-kontribuzzjoni  finanzjarja Komunitarja:  

  ---[isem il-benefiċjarju] 

2. Il-benefiċjarju/i msemmi(ja) fil-paragrafu ta’ qabel m’għandux għalfejn jissottometti r-
rapporti msemmija fl-Artikolu II.4.4 u [mhuwiex] [mhumiex] soġġetti għal awditjar u kontrolli 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu II.22].  

3. Il-benefiċjarju/i msemmi(ja) fil-paragrafu 1 m'għandhomx jikkontribwixxu għall-Fond ta' 
Garanzija.   

 
 

10ERC)  Għall-ftehim ta’ l-għotjiet ERC biss – Partijiet terzi marbuta ma’ xi benefiċjarju  
  [Unitajiet għar-Riċerka Konġunti  (Unités Mixtes de Recherche, unités propres de  
  recherche eċċ.) EEIGs/ gruppi/ affiljati]  

1. Il-partijiet terzi li ġejjin jiġu minn [isem il-benefiċjarju] 

 --[isem l-entità ġuridika] 

 ---... 

2. Dan il-benefiċjarju jista’ jiċċarġja spejjeż li nteħlu mill-partijiet terzi msemmija hawn fuq , 
skond id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja. Dawn il-kontribuzzjonijiet m’għandhomx 
jitqiesu bħala irċevuti tal-proġett. 

Il-partijiet terzi għandhom jidentifikaw l-ispejjeż għall-proġett mutatis mutandis skond id-
dispożizzjonijiet tal-parti B ta’ l-Anness II tal-ftehim ta’ l-għotja. Kull terza parti għandha 
tiċċarġja l-ispejjeż eleġibbli tagħha skond il-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli II.14 u II.15. Il-
benefiċjarju għandu jipprovdi lill-Kummissjoni:  

- Rendikont finanzjarju individwali mingħand kull terza parti fil-format speċifikat fl-Anness IV.  
Dawn l-ispejjeż m’għandhomx jiddaħħlu fl-Anness IV tal-benefiċjarju. 

- Iċ-ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u/jew dwar il-metodoloġija mingħand kull parti 
terza skond id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja. 

- Rapport finanzjarju fil-qosor li jikkonsolida s-somma ta’ l-ispejjeż eleġibbli li ħallsu l-partijiet 
terzi u l-benefiċjarju, kif dikjarat fir-rendikonti finanzjarji individwali tagħhom, għandu jiġi 
mehmuż ma’ l-Anness IV tal-benefiċjarju. 

Meta jissottometti r-rapporti msemmija fl-Artikolu II.4, il-benefiċjarju/i għandu/għandhom 
jidentifika(w) x-xogħol li sar u r-riżorsi li ntużaw minn kull terza parti li tiġi mill-benefiċjarju 
korrispondenti. 

3. L-eleġibbiltà ta’ l-ispejjeż tal-partijiet terzi ċċarġjati mill-benefiċjarju hi suġġetta għal 
kontrolli u awditjar tal-partijiet terzi, skond l-Artikoli II.22 u 23. 

4.  Il-benefiċjarju għandu jkun responsabbli biss lejn il-Komunità u lejn [il-benefiċarji l-oħra, 
għall-ERC benefiċjarji multipli] għall-partijiet terzi li jiġu minnu. Il-benefiċjarju għandu 
jassigura li l-partijiet terzi jħarsu d-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja. 
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30)  Għall-bidla biss minn ftehim l-għotjiet ERC benefiċjarju waħdieni għal ftehim ta’ l-
għotjiet ERC benefiċjarji multipli 
 
1. Meta l-proġett jitwettaq minn aktar minn benefiċjarju wieħed, il-benefiċjarju ospitanti u li jingaġġa 
lill-investigatur prinċipali  huwa l-"benefiċjarju prinċipali". Fl-Artikolu 2.2, l-Artikolu 3, l-Artikolu 5.3, l-
Artikolu 6.1, l-Artikolu 8, u l-Artikolu 11 “benefiċjarju” għandha tinqara bħala "benefiċjarju prinċipali 
". 
 
2. Il-verżjoni benefiċjarji multipli ta’ l-Anness II ta’ l-ERC għandha tkun applikabbli għal dan il-ftehim 
ta’ l-għotja (Ref għal verżjoni bl-Ingliż tal-ĠU). 
 
3. Il-benefiċjarju prinċipali għandu jqassam il-pre-finanzjament biss lill-benefiċarji l-oħra li eċċedew 
għall-ftehim ta’ l-għotja. Il-benefiċarji jistgħu jitrasferixxu l-baġit bejniethom sakemm ix-xogħol ikun 
previst fl-Anness I u jistgħu jitrasferixxu l-baġit biex jiġi rimborsat bħala ammont f'wieħed lill-
parteċipanti ICPC1. Fl-Artikolu 6.2 "benefiċjarju” għandha tinqara bħala “benefiċarji”. 
 
[OPT2.: 4. Il-benefiċjarju prinċipali għandu jassigura li kull entita’ ġuridika t’hawn taħt li tospita u 
tingaġġa wieħed jew diversi membri tat-tim jeċċedu għal dan il-ftehim ta’ l-għotja, billi jiffirmaw il-
formola tad-dħul (Anness III) fi tliet oriġinali ikkontraiffirmati mill-benefiċjarju prinċipali, b’effett mid-
data li fiha jidħol fis-seħħ il-ftehim ta’ l-għotja.  
 

- (isem sħiħa u forma ġuridika tal-benefiċjarju) (numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali 
jekk jeżisti) stabbilit fi (indirizz sħiħ belt/stat/provinċja/pajjiż rappreżentat minn (isem tar-
rappreżentant ġuridiku), (funzjoni), jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu/tagħha/tagħhom 
("benefiċjarju "), 
- (…) 
-  

Il-benefiċjarju prinċipali għandu jibgħat lill-Kummissjoni formola waħda tad-dħul mimlija u ffirmata 
kif imiss għal kull benefiċjarju  mhux aktar tard minn 45 ġurnata wara li jidħol fis-seħħ il-ftehim ta’ l-
għotja. Iż-żewġ oriġinali li jkun fadal għandhom jinżammu, waħda mill-benefiċjarju prinċipali biex 
tintwera għall-konsultazzjoni meta tintalab minn xi benefiċjarju, u l-oħra mill-benefiċjarju  
konċernat. 
 
F’każ li xi entità ġuridika identifikata hawn fuq, tonqos jew tirrifjuta li teċċedi għall-ftehim ta' l-għotja 
fiż-żmien ta’ skadenza stabbilit fil-paragrafu ta’ qabel, il-Kummissjoni mhix aktar marbuta bl-offerta 
tagħha lill-entità(jiet) imsemmija. Il-benefiċarji  jistgħu jipproponu lill-Kummissjoni, fiż-żmien 
stabbilit li jrid jiġi iffissat minn ta' l-aħħar, soluzzjonijiet xierqa biex jassiguraw li l-proġett jiġi 
implimentazzjoni. Il-proċedura stabbilita fl-Anness II għall-emendi għal dan il-ftehim ta’ l-għotja se 
japplikaw.] 

 
[OPT3.: 4a. Il-benefiċjarju prinċipali  għandu jassigura li kull entità ġuridika t’hawn taħt li tospita u 
tingaġġa wieħed jew diversi membri tat-tim jeċċedu għal dan il-ftehim ta’ l-għotja bħala benefiċjarju 
billi jassumu d-drittijiet u l-obbligi stabbiliti mill-ftehim ta’ l-għotja, billi jiffirmaw il-formola tad-dħul  
(Anness III) fi tliet oriġinali kontro iffirmati mill-benefiċjarju prinċipali, b’effett mid-data indikata fil-
formola tad-dħul. 
 

- (isem sħiħ u forma ġuridika tal-benefiċjarju) (numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali 
jekk jeżisti) stabbilit fi (indirizz sħiħ belt/stat/provinċja/pajjiż rappreżentat minn (isem ir-
rappreżentant ġuridiku), (funzjoni), jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu/tagħha/tagħhom 
("benefiċjarju "), 

                                                 
1 ICPC: Pajjiżi Msieħba fil-Kooperazzjoni Internazzjonali 
2 Din l-għażla hi użata għall-benefiċarji li jeċċedu għall-ftehim ta’ l-għotja fil-bidu tal-proġett. 
3 Din l-għażla hi użata għall-parteċipanti l-ġodda li jeċċedu għall-ftehim ta’ l-għotja fi stadju aktar tard fil-
proġett permezz ta' emenda għall-ftehim ta' l-għotja. 
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- (…) 

31 (ERC). Esklussivament għall-Ftehimiet ta' għotjA ERC – Kontribuzzjoni għall-Fond ta' Garanzija  

Minkejja l-Artikolu 6, il-prefinanzjament imsemmi fih għandu jitħallas lill-benefiċjarju skond dan li 
ġej: 
 

- l-ewwel pagament tal-prefinanzjament ta' EUR [daħħal is-somma prevista fl-
Artikolu 6.1, bit-tnaqqis tal-kontribut tal-benefiċjarju lill-Fond ta' Garanzija] fi ¿mien 
45 jum wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim ta' għotja. 

 
- it-tieni pagament tal-prefinanzjament ta' EUR [il-kontribut tal-benefiċjarju lill-Fond ta' 
Garanzija, daħħal is-somma prevista fl-Artikolu 6.2], li għandu jiġi ttrasferit mill-
Kummissjoni f'isem il-benefiċjarji fil-Fond ta' Garanzija msemmi fl-Artikolu II.20, ladarba l-
Kummissjoni tkun stabbiliet il-Fond u fdat bank depo¿itarju bil-ġestjoni finanzjarja tiegħu. 
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