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1. TEADUSUURINGUTE ÜHISKESKUSE OSALEMINE 

1. [Euroopa Liit] [Euratom] viib osa projektist ellu oma Teadusuuringute Ühiskeskuse kaudu järgmistel 
tingimustel. 

a) Käesolevas toetuslepingus käsitatakse Teadusuuringute Ühiskeskust uurimisorganisatsioonina. 

b) Käesolevas toetuslepingus käsitatakse Teadusuuringute Ühiskeskust toetusesaajana. Tal on 
teiste toetusesaajatega samad õigused ja kohustused ning ta on artikli 1 lõikes 1 määratletud 
konsortsiumi liige. 

c) Euroopa Komisjon eraldab Teadusuuringute Ühiskeskusele artiklis 6 osutatud eelmakse summa 
eurodes [märkida summa] [kirjutada summa sõnadega]. 

Teadusuuringute Ühiskeskus nõustub, et komisjon kannab tema nimel tagatisfondi eelmakse 
summast [märkida summa] [kirjutada summa sõnadega] eurot, mis vastab toetusesaaja 
osamaksule jaotises II.20 osutatud tagatisfondi ja moodustab maksimaalselt [5%] 
Teadusuuringute Ühiskeskusele eraldatud [Euroopa Liidu] [Euratomi] rahalisest toetusest, nagu 
on sätestatud I lisas. 

d) Lisaks jaotises II.4 osutatud dokumentidele teatab konsortsium komisjonile kõikide jaotise II.6 
punktides b ja c nimetatud maksete summad, mille komisjon peab üle kandma Teadusuuringute 
Ühiskeskusele. 

e) Käesolev toetusleping on ülimuslik kõigi komisjoni poolt sõlmitud konsortsiumilepingute suhtes, 
mida esindab Teadusuuringute Ühiskeskus. 

2. Komisjoni, […] peadirektoraadi ja Teadusuuringute Ühiskeskuse vahelisi suhteid reguleeritakse 
toetuslepingu […] lisas sätestatud halduskokkuleppega, ilma et see piiraks teiste toetusesaajate 
õigusi. 

 

2. RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID (üldeeskiri)  

1. Vahekohus 

a. Kõik komisjoni (edaspidi „pool”) ja toetusesaaja(te)na tegutseva(te) rahvusvahelis(t)e 
organisatsiooni(de) (edaspidi „pool”) (käesolevas toetuslepingu punktis nimetatakse neid 
edaspidi ühiselt „pooled”) vahelised toetuslepingut käsitlevad vaidlused, mida ei suudeta 
lahendada vastastikusel kokkuleppel, antakse lahendamiseks vahekohtukomiteele kooskõlas 
allpool kirjeldatud menetlusega.  

b. Teatades teisele poolele oma kavatsusest pöörduda vahekohtu poole, teatab teatav pool teisele 
poolele ka tema poolt määratud vahekohtuniku nime. Teine pool määrab vahekohtuniku ühe kuu 
jooksul pärast kõnealuse kirjaliku teate saamist. 

Kaks vahekohtunikku määravad vastastikusel kokkuleppel ja kolme kuu jooksul pärast teise 
poole vahekohtuniku määramist kolmanda vahekohtuniku, kes on vahekohtukomitee esimees, 
v.a juhul kui mõlemad pooled lepivad kokku ainult ühe vahekohtuniku kasutamises.  

c. Ühe kuu jooksul pärast kolmanda vahekohtuniku määramist lepivad pooled kokku 
vahekohtukomitee pädevuses, sh järgitavas menetluses. 

d. Vahekohtumenetlus toimub Brüsselis. 

e. Vahekohtukomitee kohaldab toetuslepingu tingimusi. Vahekohtukomitee esitab oma otsuses 
selle otsuse üksikasjaliku põhjenduse. 
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f. Vahekohtu otsus on lõplik ja pooltele siduv ning pooled annavad selgesõnalise nõusoleku 
loobuda igasugusest edasikaebamisest või otsuse muutmisest.  

g. Vahekohtukomitee jagab poolte vahel kulud, sh kõik mõistlikud tasud, mis pooled on seoses 
vahekohtu otsusega maksnud. 

2. Tõendid raamatupidamisaruannete ja/või metoodika õigsuse kohta  

Viidates jaotisele II.4 võib rahvusvahelise organisatsiooni tõendid raamatupidamisaruannete ja/või 
metoodika õigsuse kohta koostada kõnealuse organisatsiooni sise- või välisaudiitor kooskõlas 
raamatupidamise sise-eeskirjade ja menetlustega. 

3. Kontroll ja auditid 

Euroopa Liidu pädevad asutused edastavad kõik kontrolli või auditeid käsitlevad päringud jaotise 
II.22 kohaselt rahvusvahelise organisatsiooni peadirektorile.  

Rahvusvaheline organisatsioon annab nõudmise korral Euroopa Liidu pädevate asutuste käsutusse 
kogu asjakohase finantsinformatsiooni, kaasa arvatud meedet käsitleva bilansi, kui meedet teostab 
rahvusvaheline organisatsioon või allhankija. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 287 
ja Euroopa Ühenduse finantsmäärusega võivad Euroopa Liidu pädevad asutused viia läbi Euroopa 
Liidu või Euratomi rahastatava meetmega seotud kontrolle, sh kohapealseid kontrolle. 

Mis tahes kontrollimine ja auditeerimine toimub konfidentsiaalsuse alusel. 

4. Kohaldatav õigus 
Olenemata subsidiaarsuse alusel kohaldatavast õigusest vastavalt artikli 9 esimesele lõigule 
kehtib subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt käesoleva toetuslepingu suhtes [(märkida 
liikmesriigi või EFTA riigi) õigus].  
 

5. Eesõigused ja puutumatus 

Käesoleva toetuslepingu ühtki sätet ei tõlgendata kui [sisestada rahvusvahelise organisatsiooni nimi]-
le selle asutamisdokumentides või rahvusvahelise õiguse kohaselt antud eesõigustest või 
puutumatusest loobumist. 

 

3.  ÜHINENUD RAHVASTE ORGANISATSIOON (kasutamiseks ainult ÜRO spetsialiseeritud asutuste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide puhul, kes on liitunud ÜRO ja ELi vahel 29. aprillil 2003. aastal 
sõlmitud finants- ja haldusraamistiku lepinguga) 

1. Vaidluste lahendamine 

Kõik komisjoni ja [toetusesaaja nimi] vahelised vaidlused lahendatakse kooskõlas ühenduse, keda 
esindab komisjon, ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vahel 29. aprillil 2003. aastal sõlmitud 
finants- ja haldusraamistiku lepingu, millega [toetusesaaja nimi] liitus [kuupäev], artikliga 14. 

2. Tõendid raamatupidamisaruannete ja/või metoodika õigsuse kohta, kontrollid ja auditid 

[Toetusesaaja nimi] puhul on finants- ja haldusraamistiku lepingule lisatud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni poolt juhitavate ja Euroopa Ühenduse poolt rahastatavate või kaasrahastavate 
tegevuste kontrollimist käsitlev leping ülimuslik käesoleva toetuslepingu ja eelkõige selle jaotise II.4 
punkti 4 ning jaotiste II.22 ja II.23 suhtes. 

[3. Kohaldatav õigus 
Olenemata subsidiaarsuse alusel kohaldatavast õigusest vastavalt artikli 9 esimesele lõigule kehtib 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt käesoleva toetuslepingu suhtes [märkida liikmesriigi või EFTA riigi 
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õigus] [ja vajaduse korral asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide eeskirjad, rahvusvaheliste 
organisatsioonide õigust reguleerivad üldpõhimõtted ja üldise rahvusvahelise õiguse eeskirjad].]  

4. Eesõigused ja puutumatus 
Käesoleva toetuslepingu ühtki sätet ei tõlgendata kui [sisestada rahvusvahelise organisatsiooni nimi]-
le selle asutamisdokumentides või rahvusvahelise õiguse kohaselt antud eesõigustest ja 
puutumatusest loobumist. 

 

4. KOOSKÕLASTAMIS- JA TOETUSMEETMED, MILLE EESMÄRK ON TOETADA ÜHE 
TOETUSESAAJA TEADUSUURINGUID  

Käesolevas toetuslepingus ja selle lisades käsitatakse kõiki viiteid toetusesaajatele või konsortsiumile või 
koordinaatorile viidetena toetusesaajale. 

 

5. PROJEKTI LÄBIVAATAMINE  

1. Projekt vaadatakse läbi [vahehindamise ajal] [ja/või projekti lõpus]. 

2. Vähemalt kaks kuud enne läbivaatamise kuupäeva teatab komisjon konsortsiumile kooskõlas 
artikliga 8 projekti läbivaatamise üksikasjad, sh teavitab teda vajaduse korral kõikidest 
kohtumistest, mida võidakse kokku kutsuda või mille korraldamist ta võib konsortsiumilt taotleda. 
[Komisjon palub jaotise II.3 punkti h kohaselt kõikidel toetusesaajatel sellisel kohtumisel osaleda.] 

Kulud, mida konsortsium kannab seoses projekti läbivaatamisega, on toetuskõlblikud vastavalt 
jaotise II.16 punktis 5 osutatud tegevusele. 

3. Projekt vaadatakse läbi rahuldavate tulemusteni jõudmise ja I lisas loetletud eesmärkide 
saavutamise ning asjakohase perioodi kohta korrapäraselt esitatavas aruandes avaldatud 
tulemuste alusel. 

 

6. EELMAKSETE EDASILÜKKAMINE 

Olenemata artiklist 6 tehakse eelmakseid kõige varem 45 päeva enne projekti alguskuupäeva. 
 

7. TEATAVATE TOETUSESAAJATE JA TEGEVUSTE KULUDE HÜVITAMISE MÄÄRAD 

Olenemata jaotisest II.16 võib [toetusesaaja(te) nimi] seoses [teadusuuringute ja tehnoloogia 
arendustegevus] [ja] [tutvustustegevus] [ja] [muud tegevused] makstava hüvitise määr olla maksimaalselt 
[märkida protsent (< jaotises II.16 nimetatu)]. 

 

8. TOETUSESAAJAD, KELLE KINDLASUMMALISED ÜLDKULUD ON VÄIKSEMAD KUI 20% 

Olenemata jaotisest II.15 on toetusesaaja [nimi] üldkulude protsentuaalne osa kehtestatud tasemel 
[x<20%] toetuskõlblike otsekulude kogusummast, v.a allhankega seotud toetuskõlblikud otsekulud ja 
kolmandate isikute käsutusse antud toetusesaaja ruumides mittekasutatavate vahendite maksumus. 
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9. TOETUSESAAJAD, KES ON SEOSES PROJEKTIGA KANDNUD KULUSID, MIS EI OLE ELi EGA 
EURATOMi KULUD (tavaliselt nt kolmandatest riikidest pärit isikud)  

1. [Euroopa Liidu] [Euratomi] rahalise toetuse kindlaksmääramisel ei arvestata järgmiste toetusesaajate 
kantud kulusid:  

  ---[toetusesaaja nimi] 

2. Eelmises punktis nimetatud toetusesaaja(te) suhtes ei kohaldata II lisa B osa (v.a jaotis II.23, jaotise 
II.25 punkt 2 ja jaotise II.25 punkt 3) ega muid toetuslepingus sisalduvaid finants- ja maksetega 
seotud sätteid. Kõnealune toetusesaaja (kõnealused toetusesaajad) ei pea esitama jaotise II.4 punkti 
1 alapunktis c ega jaotise II.4 punktis 4 osutatud aruandeid ja [tema] ([nende]) suhtes ei kohaldata 
jaotises II.22 osutatud finantsauditeid ja kontrolle. 

3. Juhul kui teisele toetusesaajale osutatakse teenust või pakutakse vahendeid, käsitatakse kõnealust 
toetusesaajat (kõnealuseid toetusesaajaid) jaotise II.3 alapunktide c ja d kohaldamisel kolmanda 
isikuna (kolmandate isikutena). 

 
 

10. TOETUSESAAJAGA SEOTUD KOLMANDAD ISIKUD [teadusuuringute ühisüksused (Unités Mixtes 
de Recherche, unités propres de recherche jms) Euroopa Majandushuviühingud / uurimisrühmad / 
sidusettevõtjad] 

1. [Toetusesaaja nimi]-ga on seotud järgmised kolmandad isikud:  

 --[õigussubjekti nimi] 

 ---[õigussubjekti nimi] 

2. Kõnealune toetusesaaja võib taotleda eespool nimetatud kolmandate isikute poolt vastavalt 
toetuslepingu sätetele projekti elluviimise ajal kantud kulude hüvitamist. Kõnealuseid summasid ei 
käsitata projekti tuludena.  

Kolmandad isikud teevad kindlaks projektiga seotud kulud mutatis mutandis kooskõlas toetuslepingu 
II lisa B osa sätetega. Kõik kolmandad isikud taotlevad oma toetuskõlblike kulude hüvitamist 
kooskõlas jaotistes II.14 ja II.15 sätestatud põhimõtetega. Toetusesaaja esitab komisjonile:  

- iga kolmanda isiku raamatupidamisaruande vormis C esitatud kujul. Kõnealuseid kulusid ei kanta 
toetusesaaja vormile C; 

- igalt kolmandalt isikult saadud tõendi raamatupidamisaruande ja/või metoodika õigsuse kohta 
kooskõlas käesoleva toetuslepingu vastavate sätetega; 

- toetusesaaja vormile C lisatava raamatupidamise koondaruande, mis sisaldab kolmandate isikute ja 
toetusesaaja kantud toetuskõlblike kulude kogusummat, nagu on esitatud nende 
raamatupidamisaruannetes.  

Jaotises II.4 osutatud aruannete esitamisel teeb konsortsium kindlaks iga kolmanda isiku tehtud töö 
ja kasutatud vahendid, mis on seotud vastava toetusesaajaga. 

3. Kolmandate isikute kulude, mille hüvitamist toetusesaaja taotleb, toetuskõlblikkust peavad 
kolmandad isikud kontrollima ja auditeerima kooskõlas jaotistega II.22 ja II.23. 

4.  Toetusesaaja vastutab [Euroopa Liidu][Euratomi] ja teiste toetusesaajate ees ainuisikuliselt temaga 
seotud kolmandate isikute eest. Toetusesaaja tagab, et kolmandad isikud järgivad toetuslepingu 
sätteid. 
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11.  EL – KOMISJONI TEAVITAMINE KAVANDATUD OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMISEST JA/VÕI 
AINULITSENTSI ANDMISEST 

1. Kui toetusesaaja kavatseb projekti ajal ja ajavahemikuks X1 pärast selle lõpetamist anda üle 
teadmiste omandiõiguse või anda omandatud teadmistega seotud ainulitsentsi kolmandale isikule, 
kes on asutatud kolmandas riigis, mis ei ole seotud seitsmenda raamprogrammiga, teatab ta sellest 
komisjonile 90 päeva enne kavandatud omandiõiguse üleandmist või litsentsi andmist. 

Teade võib käsitleda üksnes olemasolevaid ja konkreetselt määratletud teadmisi. Teade peab 
sisaldama piisavalt üksikasjalikke andmeid kõnealuste teadmiste, tulevase omandiõiguse valdaja või 
litsentsiomaniku ja teadmiste (võimaliku) kasutamise ning nende kasutusõiguste kohta. Peale selle 
tuleb lisada põhjendatud hinnang, mis käsitleb kavandatud omandiõiguse üleandmise või litsentsi 
andmise mõju Euroopa majanduse konkurentsivõimele, nende kooskõla eetiliste põhimõtetega ja 
tähendust julgeolekukaalutluste seisukohast. 

Komisjon võib igal ajal teatada toetusesaajale, et teade ei ole täielik, või nõuda täiendavat teavet. 
Omandiõigusi ei anta üle ja litsentsi ei anta enne, kui komisjonil on olnud võimalus esitada oma 
vastuväited järgmises punktis sätestatud aja jooksul. 

2. Komisjon võib esitada teadmiste omandiõiguse üleandmise või omandatud teadmistega seotud 
litsentsi andmise suhtes vastuväite 60 päeva jooksul pärast täieliku teate saamist või kui see on 
asjakohane, siis pärast nõutud lisateabe saamist, kui ta leiab, et kavandatud omandiõiguse 
üleandmine või litsentsi andmine ei ole kooskõlas Euroopa majanduse konkurentsivõime 
suurendamise huvidega või on vastuolus eetiliste põhimõtete või julgeolekukaalutlustega. 

Sellisel juhul ei tohi omandiõigusi üle anda või litsentsi anda enne, kui komisjon on veendunud, et 
rakendatakse sobivaid ettevaatusabinõusid, ning on andnud kirjaliku loa omandiõiguste 
üleandmiseks või litsentsi andmiseks. 
 

[Üksnes mitme toetusesaajaga toetuslepingute puhul vajaduse korral: 
 3. Olenemata jaotise II.27 punktist 4, jaotise II.32 punktist 8 ja eespool nimetatud punktist 2 ei või 

komisjon esitada vastuväidet nende toetusesaajate kavandatud teadmiste omandiõiguse üleandmise 
või omandatud teadmistega seotud litsentsi andmise suhtes, kes ei saa Euroopa Liidult rahalist 
toetust, kui kavandatud omandiõiguse üleandmine või litsentsi andmine on seotud nende poolt 
loodud teadmistega. Selline kavandatud üleandmine või litsentsi andmine on vabastatud eespool 
punktis 1 nimetatud teatamise kohustusest komisjonile.] 
 

11 bis)  EURATOM – KOMISJONI TEAVITAMINE KAVANDATUD OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMISEST 
JA/VÕI AINULITSENTSI ANDMISEST 

1) Kui toetusesaaja kavatseb projekti ajal ja ajavahemikuks X1 pärast selle lõpetamist anda üle 
teadmiste omandiõiguse või anda omandatud teadmistega seotud ainulitsentsi kolmandale isikule, 
kes on asutatud kolmandas riigis, mis ei ole seotud seitsmenda raamprogrammiga, teatab ta sellest 
komisjonile 90 päeva enne kavandatud omandiõiguse üleandmist või litsentsi andmist. Kõnealusest 
teatamiskohustusest on siiski vabastatud nende toetusesaajate kavandatud omandiõiguste 
üleandmised ja litsentside andmised, kes ei saa Euratomilt rahalist toetust, kui kavandatud 
omandiõiguse üleandmine või litsentsi andmine on seotud nende poolt loodud teadmistega. 

Teade võib käsitleda üksnes olemasolevaid ja konkreetselt määratletud teadmisi. Teade peab 
sisaldama piisavalt üksikasjalikke andmeid kõnealuste teadmiste, tulevase omandiõiguse valdaja või 
litsentsiomaniku ja teadmiste (võimaliku) kasutamise ning nende kasutusõiguste kohta. Peale selle 
tuleb teatele lisada põhjendatud hinnang, mis käsitleb kavandatud omandiõiguse üleandmise või 

                                                 
1 Määratakse vastavalt projekti uurimisvaldkonnale, eesmärkidele ja eeldatavatele tulemustele. 
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litsentsi andmise mõju Euroopa majanduse konkurentsivõimele, selle kooskõla eetiliste põhimõtetega 
ja tähendust liikmesriikide kaitsehuvidele Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) 
asutamislepingu artikli 24 tähenduses. 

Komisjon võib igal ajal teatada toetusesaajale, et teade ei ole täielik, või nõuda täiendavat teavet. 
Omandiõigusi ei anta üle ja litsentsi ei anta enne, kui komisjonil on olnud võimalus esitada oma 
vastuväited järgmises punktis sätestatud aja jooksul. 

2) Komisjon võib esitada teadmiste omandiõiguse üleandmise või omandatud teadmistega seotud 
litsentsi andmise suhtes vastuväite 60 päeva jooksul pärast täieliku teate saamist või kui see on 
asjakohane, siis pärast nõutud täiendava teabe saamist, kui ta leiab, et kavandatud omandiõiguse 
üleandmine või litsentsi andmine ei ole kooskõlas Euroopa majanduse konkurentsivõime 
suurendamise huvidega või on vastuolus eetiliste põhimõtete või liikmesriikide kaitsehuvidega 
Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) asutamislepingu artikli 24 tähenduses. 

Sellisel juhul ei tohi omandiõigusi üle anda või litsentsi anda enne, kui komisjon on veendunud, et 
rakendatakse sobivaid ettevaatusabinõusid, ning on andnud kirjaliku loa omandiõiguste 
üleandmiseks või litsentsi andmiseks. 

  

12. SIDUSETTEVÕTJATE KASUTUSÕIGUSTE PUUDUMINE  

Käesoleva toetuslepingu suhtes ei kohaldata jaotise II.34 punkti 3, milles käsitletakse sidusettevõtjate 
kasutusõigusi. 

 

13. EETILISED PÕHIMÕTTED  

1.  Toetusesaajad järgivad seitsmenda raamprogrammi eetilist raamistikku, kõiki kohaldatavaid 
õigusakte, kõiki tulevikus vastuvõetavaid asjakohaseid õigusakte ja seitsmenda raamprogrammi 
eriprogramme „Koostöö”, „Ideed”, „Inimesed”, „Võimekus” (2007–2013) ning „EURATOM” (2007–
2011)2. 

2. Toetusesaajad kohustuvad käesoleva projekti raames mitte tegema teadusuuringuid, mis hõlmavad 
järgmisi tegevusi: 

a) inimeste kloonimisele suunatud teadusuuringud, mille eesmärk on paljunemine; 

b) inimese genotüübi muutmisele suunatud teadusuuringud, mis võivad sellised muutused päritavaks 
muuta, ja 

c) teadusuuringud, mis on suunatud inimese embrüote loomisele üksnes teadustöö eesmärgil või 
tüvirakkude saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise abil. 

 

14.  INIMESTE EMBRÜOTE JA TÜVIRAKKUDE KASUTAMIST KÄSITLEVAD TEADUSUURINGUD  

Toetusesaajad teavitavad komisjoni kirjalikult igast teadusuuringust, mis võivad olla seotud inimeste 
embrüote ja tüvirakkude kasutamisega, v.a juhul kui toetuslepingu I lisa asjakohased sätted on 
konkreetselt heaks kiidetud. Kõnealuseid teadusuuringuid ei tohi teha komisjoni eelneva kirjaliku 
nõusolekuta. Komisjon annab nõusoleku vastavalt oma sisemenetlustele. Kui kõnealuseid 
teadusuuringuid heaks ei kiideta, ei rahasta komisjon neid projekti osana ja võib lõpetada toetuslepingu, 
kui projekt ei saa kõnealuste teadusuuringuteta jätkuda. 

                                                 
2 Nõukogu otsused eriprogrammide kohta: 2006/971/EÜ, mis käsitleb eriprogrammi „Koostöö”, 
2006/972/EÜ, mis käsitleb eriprogrammi „Ideed”, 2006/973/EÜ, mis käsitleb eriprogrammi „Inimesed”, 
2006/974/EÜ, mis käsitleb eriprogrammi „Võimekus” ja 2006/976/EURATOM, mis käsitleb „EURATOMi”. 
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15.  LÄBIVAATAMINE EETILISEST SEISUKOHAST  
 

1. Toetusesaaja esitab komisjonile kirjaliku kinnituse, et ta on saanud asjaomase eetikakomisjoni 
pooldava arvamuse ja kui see on asjakohane, siis riigi, kus teadusuuringud tehakse, pädeva 
riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse nõuetekohase heakskiidu enne komisjoni heakskiidetud mis 
tahes teadusuuringute algust, mille puhul on kõnealune arvamus või heakskiit vajalik. Komisjonile 
tuleb esitada ka asjaomase riikliku või kohaliku eetikakomisjoni ametliku tunnustuse koopia.  

 
[2. Toetusesaaja tagab, et kui komisjon on teostanud eetilise läbivaatamise, vastavad projekti raames 

tehtud teadusuuringud täielikult järgmistele eetilisest läbivaatamisest tulenevatele lisatingimustele. 
 

[Vabas vormis tekst, mis sisaldab eetilise läbivaatamise põhjal tehtud selgeid järeldusi.] 
 

16.  KLIINILISED UURINGUD (kasutatakse inimestega tehtavate biomeditsiiniliste uuringute puhul)  

1. Toetusesaaja esitab komisjonile kinnituse, et ta on saanud asjaomase eetikakomisjoni pooldava 
arvamuse ja kui see on asjakohane, asjaomase riigi pädeva asutuse nõuetekohase heakskiidu enne 
inimestega tehtavate biomeditsiiniliste uuringute algust.  

 
2. (Inimestega tehtavate biomeditsiiniliste uuringute, sh kliiniliste ja muude uuringutega seoses) 

Komisjoni ei käsitata kunagi kliiniliste uuringute rahastajana Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 
2001. aasta direktiivi 2001/20/EÜ (liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, mis 
käsitlevad hea kliinilise tava rakendamist inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes) 
tähenduses.  

 
I lisas on esitatud kõnealuste uuringute rahastajate nimed.  

 
Direktiiviga 2001/20/EÜ hõlmamata uuringute kohta on I lisas esitatud uuringu algatamise, 
kooskõlastamise ja järelevalve eest vastutava isiku või organisatsiooni nimi. 

 

17.  ERISÄTTED , MIS KÄSITLEVAD SIDEVÕRKUDES VABALT KÄTTESAADAVATE 
TEADUSTEENUSTE KASUTUSKULUDE HÜVITAMIST  

A : Projekti elluviimisega seotud kohustused 
Lisaks muudele käesoleva toetuslepingu sätetele on infrastruktuuri(de)le või rajatis(te)le, nagu on 
määratletud I lisas, juurdepääsu võimaldamise eest vastutav toetusesaaja – juurdepääsu pakkuja – 
kohustatud: 

a) võimaldama sidevõrkude kaudu tasuta juurdepääsu I lisas kirjeldatud teadusteenustele; 

b) laskma välisnõukogul, kuhu kuuluvad rahvusvahelised konsortsiumi poolt komisjoni kirjalikul 
nõusolekul määratud oma ala eksperdid, regulaarselt hinnata teadusringkondadele pakutavaid 
teenuseid.  

B : Finantssätted 
[Euroopa Liidu] [Euratomi] poolt kasutuskulude katteks eraldatav rahaline toetus ei tohi ületada 20% 
juurdepääsu võimaldava rajatise projektiaegse käigushoidmise kuludest, v.a infrastruktuuri tehtud 
kapitaliinvesteeringud. 
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18.  E-INFRASTRUKTUURIGA SEOTUD TEGEVUSED 

Mõisted 
Lisaks jaotise II punktis 1 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas toetuslepingus järgmisi 
mõisteid: 
 
ühendus – üks või mitu liini, mis võimaldavad andmete dupleksedastust määratletud lõpp-punktide 
vahel vastavalt I lisas märgitule; 
 
ühendusteenused – mis tahes muu ühenduse pakkumiseks tehtav tegevus vastavalt jaotisele II.16. 

 
Finantssätted 

Erandina jaotisest II.16 on I lisas kirjeldatud ühendusteenuste osutamise jätkamise ja ajakohastamise 
puhul maksimaalne hüvitise määr 50% kõikidest toetuskõlblikest kuludest. 

 

19.  INTEGREERIMISTEGEVUSTE, INFRASTRUKTUURIDE JA ETTEVALMISTUSETAPI KAUDSETE 
KULUDE PIIRAMINE 

Kooskõlastuse ja tugiteenustega seotud kaudsete kulude hüvitamine, v.a kõnealuste tegevuste 
juhtimisega seotud kaudsed kulud, ei tohi ületada 7% kõnealuste tegevustega seotud toetuskõlblikest 
otsekuludest, v.a allhankega seotud toetuskõlblikud otsekulud ja kolmandate isikute käsutusse antud ja 
toetusesaaja ruumides mittekasutatavate vahendite maksumus.   

 

20.  ESIMESE EELMAKSE TEGEMINE (transpordi ja energeetika peadirektoraat) 

Olenemata artiklist 6 tehakse eelmakse koordinaatorile 45 päeva jooksul pärast päeva, mil komisjon on 
teatanud, et toetuslepinguga on liitunud kõik artikli 1 lõikes 1 määratletud toetusesaajad. 

 

21.  SALASTATUD ANDMED JA TEAVE VÕI OHTLIKUD AINED3 (julgeolekuga seotud projektid) 

Kui salastatud teavet kasutatakse taustteabena või kavatsetakse luua või tegelikult luuakse teadmistena 
või kui ohtlike materjalide või ainete4 üleandmiseks on vajalik ekspordi- või üleandmislitsents või kui 
kõnealuse küsimuse suhtes kehtivad riikliku või Euroopa julgeolekuga seotud õiguspiirangud, lisatakse 
käesolevale toetuslepingule I lisa lahutamatu osana julgeolekuaspektide kirjeldus. 

                                                 
3 Ohtlikud ained on tundliku või ohtliku iseloomuga materjalid või ained, millega kokkupuutumine võib 
kahjustada või ohustada inimeste tervist või kodanike ohutust või keskkonda või avaldada kahjulikku mõju 
asjaomaste riikide julgeolekuhuvidele või osutuda muul viisil ohtlikuks, sh neist toodetud ohtlikud kaubad, 
mida tuleb käsitseda ja vedada julgeolekut ja ohutust käsitlevate riiklike, Euroopa Liidu või rahvusvaheliste 
eeskirjade kohaselt, nt tundlikud või ohtlikud bioloogilised, keemilised, tuuma-, radioaktiivsed või 
plahvatusohtlikud materjalid. 
 
4 Ained on looduses esinevad või tööstuslikult saadud keemilised elemendid ja nende ühendid vastavalt 
nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivile 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (EÜT L 262, 
27.9.1976, lk 201–203). 
 



Seitsmes raamprogramm – Toetusleping – Eritingimuste loetelu                           Version 8, 14/11/2011 

 12

 
22.  KONFIDENTSIAALSETE VÕI SALASTATUD ANDMETE VÕI TEABE VÕI OHTLIKE AINETE 

KÄSITLEMINE (julgeolekuga seotud projektid) 
1. Kõik toetusesaajad järgivad käesoleva toetuslepingu I lisale lisatud julgeolekuaspektide kirjelduses 

täpsustatud julgeolekunõudeid. Kõnealuse kohustuse rikkumisel võib komisjon kooskõlas 
jaotisega II.38 lõpetada toetuslepingu või toetusesaaja(te) osalemise lepingus. Selline meede ei piira 
täiendavate õiguslike meetmete võtmist. 

 
2. Julgeolekuaspektide kirjeldus kehtib kogu projekti kestuse jooksul.  

 
3. Käesoleva toetuslepingu toetusesaajad teatavad koordinaatori kaudu komisjonile kõikidest 

julgeolekunõuetes projekti elluviimise ajal tehtud muudatustest. Kõik muudatused lisatakse 
julgeolekuaspektide kirjeldusse muudatustena, järgides I lisa muutmise menetlust. 

 
4. Kui toetusesaaja ei suuda järgida tugevdatud julgeolekunõudeid, lõpetatakse toetusleping. 

5. Toetusesaajad tagavad, et kõik allhankijad või muud kolmandad isikud järgivad julgeolekuaspektide 
kirjelduses esitatud julgeolekunõudeid.  

 

23.  EUROOPA KODANIKE JULGEOLEKUT MÕJUTAVA USALDUSVÄÄRSE VÕIMEKUSE 
ARENDAMISELE SUUNATUD TEGEVUSED (julgeolekuga seotud projektid) 

Olenemata jaotisest II.16 lõikest 1 võib julgeolekuga seotud teadusuuringute ja tehnika arendamiseks 
eraldatav Euroopa Liidu rahaline toetus ulatuda maksimaalselt 75%ni kõikide toetusesaajate 
toetuskõlblikest kogukuludest, kui võimekust arendatakse valdkondades, kus turg või turuprobleemide oht 
on väga väike, ning kui tegemist on seadmete kiirendatud arendamisega uutele ohtudele reageerimise 
eesmärgil.  
 

24.  JULGEOLEKUKAALUTLUSTEL TEADMISTE PIIRATUD LEVITAMINE VÄLJASPOOL 
KONSORTSIUMI (julgeolekuga seotud projektid) 

Projekti käigus loodud teadmisi ei edastata ühelegi õigussubjektile, kes ei kuulu olemasolevasse 
konsortsiumi, juhul kui toetusesaajad ja komisjon ei ole kokku leppinud teisiti.  
 
Kõnealune eeskiri kehtib ka sidus- ja emaettevõtjate suhtes. 

 

25.  EELNEVALT KINDLAKSMÄÄRATUD TOETUSESAAJATE KASUTAMINE ALLHANKIJATENA5 
(kosmosega seotud projektid) 

Toetuslepingu jaotis II.7 asendatakse järgmisega:  
 
1.  Allhankija on kolmas isik, kes on sõlminud lepingu ühe või mitme toetusesaajaga osade projektiga 

seotud ülesannete täitmiseks.  
 
 Kui toetusesaaja sõlmib allhankelepingu osade projektiga seotud ülesannete täitmiseks, jäävad tema 

toetuslepingus sätestatud kohustused komisjoni ja teiste toetusesaajate ees kehtima ja ta vastutab 
ainuisikuliselt projekti elluviimise ja toetuslepingu sätetele vastavuse eest.  

Käesoleva toetuslepingu allhankijaid käsitlevaid sätteid kohaldatakse ka raamatupidamisaruandeid 
või metoodikat tõendavate välisaudiitorite suhtes. 

                                                 
5 Asjakohane kosmoseuuringute puhul, kui eriprogrammis ja/või tööprogrammis „Kosmos” osalemiseeskirjade artikli 14 kohaselt nimetatud 
toetusesaajad (edaspidi „eelnevalt kindlaksmääratud toetusesaaja”) taotlevad toetust kooskõlastamis- ja toetusmeetme rahastamiskava raames. 
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2.  Kui toetusesaajatel on vaja teatavate ülesannete täitmiseks sõlmida allhankelepingud, peavad olema 
täidetud järgmised tingimused:  

- allhangete kogumaksumus ei tohi ületada 85% projekti toetuskõlblikest kogukuludest; 

- allhankelepingute sõlmimist tuleb nõuetekohaselt põhjendada ning kirjeldada üksikasjalikult I lisas, 
võttes arvesse projekti laadi ja selle rakendamiseks vajalikku; 

- allhankelepingu sõlmimine ei tohi mõjutada toetusesaaja õigusi ja kohustusi seoses taustteabe ja 
omandatud teadmistega; 

 
- I lisas tuleb märkida allhankena täidetavad ülesanded ja nende hinnanguline maksumus. 

3.  Allhankelepingud, mille kulude hüvitamist taotletakse, esitades need toetuskõlblike kuludena, tuleb 
sõlmida kooskõlas parima hinna ja kvaliteedi suhte, läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega. 
Komisjon peab eelnevalt heaks kiitma kõnealuste lepingute sõlmimist reguleerivad eeskirjad ning 
need sisalduvad I lisas. 

Heaks võidakse kiita ka enne projekti algust kooskõlas toetusesaaja tavapäraste halduspõhimõtetega 
ning toetusesaaja ja allhankija vaheliste raamlepingute alusel sõlmitud allhankelepinguid.  

4.  Toetusesaajad võivad kasutada väliseid tugiteenuseid väiksemate ülesannete täitmisel, mis 
iseenesest ei ole I lisas nimetatud projekti ülesanded.  

5.  Komisjon ja kontrollikoda võivad kasutada oma õigust kontrollida kõikide Euroopa Liidult toetust 
saanud toetusesaajate ja allhankijate dokumente ja ruume. 

26.  KONSORTSIUMI LAIENEMINE (kosmosega soetud projektid) 

Olenemata jaotisest II.35 märgitud konsortsiumide kohustustest, peab komisjon eelnevalt heaks kiitma 
kõik projektikonkurssi käsitlevad eeskirjad ja menetlused, millest tuleb komisjonile teatada vähemalt 90 
päeva enne eeldatavat avaldamiskuupäeva. 

27.  PROJEKTI JAOKS AVATUD PANGAKONTO (julgeolekuga seotud projektid) 

Projekti jaoks avatakse spetsiaalne artikli 5 lõikes 3 osutatud pangakonto. 

28. ANDMETELE JUURDEPÄÄSU JA NENDE EUROOPA LIIDU HUVIDES KASUTAMISE ÕIGUS 
(kosmosega seotud projektid) 

Euroopa Liidul on õigus kasutada spetsiaalselt projekti jaoks kogutud teavet ja teadmisi keskkonna ning 
julgeolekuga seotud liidu poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks ja seireks. Teadmiste kasutusõigused 
antakse kasutustasuta. 
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29.  TEADMISTE KASUTUSÕIGUS POLIITIKAGA SEOTUD EESMÄRKIDEL JA TEADMISTE 
OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMINE (keskkonnauuringud) 
1. Projekti puhul tuleks tagada andmete kogumise ja säilitamise protokollide ning kavade kooskõla 

Euroopa Liidu andmepoliitikaga. 
 

2. Euroopa Liidu institutsioonidel ja asutustel on õigus kasutada teadmisi keskkonnapoliitika 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja seireks. Asjaomane toetusesaaja annab vastavad 
kasutusõigused kasutustasuta. 

 
3. Kui toetusesaaja ei kasuta enam teadmisi või ei anna üle nende omandiõigust, teatab asjaomane 

toetusesaaja sellest komisjonile. Sellisel juhul võib komisjon nõuda teadmiste omandiõiguse 
üleandmist Euroopa Liidule. Kõnealune üleandmine toimub tasuta ning kasutus- ja 
levitamispiiranguteta. 

 

30. ÕIGUSSUBJEKTI OSAKONNAD/INSTITUUDID JNE, KES SAAVAD MÄÄRATA KINDLAKS OMA 
TEGELIKUD KAUDSED KULUD, KUI KAUDSEID KULUSID EI SAA KINDLAKS MÄÄRATA (KOGU) 
ÕIGUSSUBJEKTI TASANDIL 
[Osakonna/instituudi jne nimi], mis on [toetusesaaja] [eritingimuses 10 kindlaks määratud kolmanda isiku] 
[toetusesaaja/kolmanda isiku nimi] lahutamatu osa, kasutab analüütilist raamatupidamissüsteemi, mis 
võimaldab määrata kindlaks tema tegelikke kaudseid kulusid. Seega olenemata jaotise II.15 punktist 3 
võib [osakonna/instituudi jne nimi] deklareerida seitsmenda raamprogrammi toetuslepingute raames 
tekkinud kaudsed kulud, mis põhinevad tema tegelikel kaudsetel kuludel, hoolimata asjaolust, et 
[toetusesaaja] [eritingimuses 10 kindlaks määratud kolmas isik] on valinud kindlasummalise määra. 

 

31. OSAMAKS TAGATISFONDI 
Olenemata artiklist 6 tehakse selles osutatud eelmakse koordinaatorile kooskõlas järgmisega: 

 
- [märkida artikli 6 lõikega 1 ettenähtud summa miinus toetusesaaja osamaks tagatisfondi] euro 

suuruse eelmakse esimene osamakse tehakse koordinaatorile 45 päeva jooksul pärast käesoleva 
toetuslepingu jõustumist. 

 
- [toetusesaajate osamaks tagatisfondi, märkida artikli 6 lõikega 2 ettenähtud summa] euro 

suuruse eelmakse teine osamakse, mida komisjon kannab toetusesaajate nimel jaotises II.20 osutatud 
tagatisfondi, pärast seda kui komisjon on fondi loonud ja usaldanud fondi finantsjuhtimise hoiulevõtvale 
pangale. 

 

32. ERISÄTTED SEOSES COST-TEGEVUSTEGA 
1. Käesolevas toetuslepingus ja selle lisades käsitatakse kõiki viiteid toetusesaajatele või konsortsiumile 

või koordinaatorile viidetena toetusesaajale. 
 

2. Käesoleva toetuslepingu suhtes ei kohaldata jaotise II.16 punktiga 2 ettenähtud makse 90%-list 
piirmäära. 

 
3. Juhul kui käesoleva toetuslepingu muutmisega on ette nähtud artikli 5 lõikes 1 sätestatud Euroopa 

Liidu maksimaalse toetuse suurendamine, tehakse uus eelmakse. Kõnealuse eelmakse suurus 
määratakse kindlaks toetuselepingu muudatusega. Artiklit 6 kohaldatakse mutatis mutandis. 

 
4. Toetusesaaja tagab, et jaotist II.22 kohaldatakse lõplike toetusesaajate meetmete suhtes, mida 

toetusesaaja rahastab käesoleva toetuslepingu alusel.  
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5. Toetusesaaja jälgib lõplikele toetusesaajatele toetuse andmisel järgmisi tingimusi. 
 

a.  Kõik lõplikele toetusesaajatele antavad toetused aitavad kaasa COST-tegevuste üldeesmärgile, 
et luua ja hallata siseriiklikul tasandil rahastatavate Euroopa teadlaste ja teadusuuringute 
koostöö ja võrgustamise valitsustevahelist süsteemi. 

 
b. Toetuste andmise menetlused on avalikud ja läbipaistvad. Need on konkurentsipõhised, mis 

üldjuhul järgivad avalike projektikonkursside süsteemi, millel on selgelt kindlaks määratud 
eesmärgid ja eelarve ning millele väliseksperdid annavad oma hinnangu. Lõplikud otsused 
toetuse andmise kohta teeb meetme korralduskomitee või alakomitee. Menetlused on 
üksikasjalikult sätestatud käesoleva toetuslepingu I lisas. 

 
c. Toetust antakse järgmiste tegevusliikide puhul: 

 
 1) COST alakomitee töö 

2) COST-meetmed („alt-üles” algatused koordineerimiseks ja võrgustamiseks Euroopa 
tasandil, põhinevad avalikel projektikonkurssidel) 

3) Lühiajalised teaduslikud ülesanded (STSM) 
 4) Koolitusasutused 
 5) Teadustöö tulemuste levitamine ja avaldamine 

6) Kõik muud poolte vahel kokkulepitud ja käesoleva toetuslepingu I lisas sätestatud 
tegevused 

 
d. Lõplikele toetusesaajatele antava rahalise toetuse maksimumsumma on määratud kindlaks 

käesoleva toetuslepingu I lisas. 
 

33. KONFIDENTSIAALSED VÕI SALASTATUD ANDMED VÕI KONFIDENTSIAALNE VÕI SALASTATUD 
TEAVE VÕI OHTLIKUD AINED Seoses jaotisega II.9. Konfidentsiaalsus (julgeolekuga seotud 
projektid) 

 
Toetuslepingu jaotis II.9 asendatakse järgmisega: 

 
1. Projekti ajal ja viie aasta jooksul pärast selle lõppu või konsortsiumilepingus kehtestatud mis tahes 

muu aja jooksul pärast seda kohustuvad toetusesaajad hoidma kõigi projekti elluviimisega seotud 
konfidentsiaalsena määratletud andmete, dokumentide või muude materjalide (edaspidi 
„konfidentsiaalne teave”) konfidentsiaalsust. Komisjon kohustub hoidma konfidentsiaalse teabe 
konfidentsiaalsust viie aasta jooksul pärast projekti lõpetamist. Toetusesaaja piisavalt põhjendatud 
taotluse korral võib komisjon nõustuda seda perioodi pikendama, pidades silmas konkreetset 
konfidentsiaalset teavet. 

 
Kui konfidentsiaalne teave edastati suuliselt, peab avaldav pool kinnitama kirjalikult selle 
konfidentsiaalsust 15 päeva jooksul pärast kõnealuse teabe avaldamist. 

 
2. Punkti 1 enam ei kohaldata, kui: 

 
- konfidentsiaalne teave saab avalikult kättesaadavaks muul moel kui konfidentsiaalsusnõuete 

rikkumise tulemusel; 
 

- avaldav pool teatab lõplikule toetusesaajale hiljem, et konfidentsiaalne teave ei ole enam 
konfidentsiaalne; 

 
- kolmas isik saadab konfidentsiaalse teabe, mida ta omab õiguspäraselt ja ilma 

konfidentsiaalsuskohustuseta, lõplikule toetusesaajale hiljem ja ilma konfidentsiaalsusnõudeta. 
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3. Toetusesaajad kohustuvad kasutama kõnealust konfidentsiaalset teavet ainult seoses projekti 
elluviimisega, kui avaldava poolega ei ole teisiti kokku lepitud. 

 
4. Olenemata eelmistest punktidest peab selliste andmete, dokumentide või muu teabe töötlemisel, 

mida on vaja kaitsta lubamatu avalikustamise eest või mis on salastatud (edaspidi „salastatud 
teave”), järgima asjakohastes siseriiklikes, Euroopa Ühenduse, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes 
õigusaktides kõnealuse teabe kohta kehtestatud eeskirju, sealhulgas komisjoni sise-eeskirju 
salastatud teabe kohta. Kohustus kehtib ka ohtlike materjalide või ainete käsitsemise kohta ja mis 
tahes teabe või materjalide kohta, mille suhtes kohaldatakse julgeolekupiiranguid või ekspordi- või 
üleandmise kontrolli. Kui toetusesaaja on asutatud kolmandas riigis või on rahvusvaheline 
organisatsioon, mis on sõlminud Euroopa Liidu või Euratomiga kahepoolse erikokkuleppe julgeoleku 
valdkonnas, sealhulgas ohtlike materjalide käsitsemise, töötlemise või üleandmise valdkonnas, 
kohaldatakse ka neid kahepoolseid julgeolekukokkuleppeid. Toetusesaajad tagavad, et nende vahel 
sõlmitud konsortsiumikokkulepe vastab asjakohastele julgeolekualastele õigusaktidele. 

 

34. KOLMANDA RIIGIGA KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIKONKURSI TULEMUSEL SAADUD PROJEKT, 
MIS ON SEOTUD MÕNE TEISE PROJEKTIGA, MIDA RAHASTAB KÕNEALUNE KOLMAS RIIK  

 
1. Projekt kooskõlastatakse kolmanda riigi projektiga [kolmanda riigi projekti nimi] (vt I lisa) 
(„kolmanda riigi projekt”). 
 
2. Kooskõlastuskokkulepe 
Toetusesaajad peavad kolmanda riigi projekti osalistega sõlmima kooskõlastuskokkuleppe, mis peab 
olema kooskõlas käesoleva toetuslepingu ja konsortsiumikokkuleppega. Kooskõlastuskokkuleppes 
sätestatakse muu hulgas: 
 
 i. sisemine korraldus projektide vahel, sealhulgas otsustusmenetlused; 
 
 ii. intellektuaalomandi õigused (nt õiguste kaitse, levitamine, kasutamine ja kasutusõigused); 
 
 iii. sisevaidluste lahendamine, sealhulgas võimu kuritarvitamise juhtumite lahendamine; 
 
 iv. vastutus, kahjude hüvitamine ja partneritevahelise konfidentsiaalsuse kord. 

 
3. Lepingu lõpetamine 

Lisaks jaotises II.38 sätestatud juhtudele võib komisjon lõpetada toetuslepingu järgmistel 
juhtudel: 
- kolmanda riigi projekti ei ole käivitatud hiljemalt I lisas kindlaksmääratud kuupäeval. Sel juhul ei 
saa [Euroopa Liit] [Euratom] heaks kiita ega tunnistada hüvitamiskõlblikuks mingeid konsortsiumi 
poolt projekti raames tehtud kulusid. Konsortsiumile eraldatud mis tahes eelmakse ja eelmakselt 
teenitud intress tuleb komisjonile täielikult tagastada;  
- asjakohane kolmanda riigi projekt on lõpetatud või see ei vasta I lisas määratletud tehnilistele 
või majanduslikele tingimustele. 

 
 Mõlemal juhul kohaldatakse jaotises II.38 kirjeldatud korda. 
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35. VAHEKOHTUKLAUSEL, MIDA KASUTATAKSE ÜKSNES SELLISE ÕIGUSSUBJEKTI NÕUDEL, KES 
EI SAA [EUROOPA LIIDU] [EURATOMi] RAHALIST TOETUST JA KES ON ASUTATUD 
KOLMANDAS RIIGIS, MIS EI OLE SEITSMENDA RAAMPROGRAMMIGA ÜHINENUD NING MIS 
SISERIIKLIKE ÕIGUSAKTIDE KOHASELT EI KUULU EUROOPA LIIDU KOHTU PÄDEVUSSE. 

 
1. Kõik [Euroopa Liidu] [Euratomi] ja [toetusesaaja nimi] (käesolevas toetuslepingu punktis nimetatakse 

neid edaspidi üksikult „pool” ja ühiselt „pooled”) vahelised toetuslepingut käsitlevad vaidlused, mida ei 
suudeta lahendada vastastikusel kokkuleppel, antakse lahendamiseks vahekohtule kooskõlas allpool 
kirjeldatud menetlusega. 
 

2. Pooled võivad kokku leppida ainult ühe vahekohtuniku kasutamises. Kui kokkulepet ei saavutata, 
määratakse vahekohtukomitee, kuhu kuulub kolm vahekohtunikku. Sel juhul määrab kumbki pool ühe 
vahekohtuniku. Kaks määratud vahekohtunikku valivad kolmanda vahekohtuniku, kes tegutseb 
vahekohtukomitee esimehena. 
 
Kumbki pool teatab teisele poolele oma kavatsusest rakendada vahekohtumenetlust, määrates 
samal ajal oma vahekohtuniku. Kui ühe kuu jooksul pärast ühe poole vahekohtuniku määramise teate 
kättesaamist ei ole teine pool esimesele poolele teatanud oma vahekohtuniku määramisest, võib 
esimene pool paluda alalise vahekohtu peasekretäril määrata teine vahekohtunik. 
 

3. Ühe kuu jooksul pärast vahekohtunike määramist lepivad pooled kokku vahekohtukomitee 
pädevuses, sealhulgas järgitavas menetluses. Kui kõnealuse tähtaja jooksul kokkulepet ei saavutata, 
samuti kõigi muude asjaolude korral, mida kõnealune volitus ei hõlma, kohaldatakse sõltuvalt 
asjaomasest õigussubjektist kas rahvusvaheliste organisatsioonide ja riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja eraõiguslike isikute vahelisi vaidlusi käsitlevaid alalise vahekohtu vabatahtlikke 
eeskirju.  
 

4 Vahekohtumenetlus toimub Brüsselis. 
 

5.  Vaidluste lahendamisel kohaldab vahekohtunik või vahekohtukomitee toetuslepingu sätteid, 
[Euratomi] [Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu] seitsmenda raamprogrammiga seotud õigusakte, 
üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust ja selle rakenduseeskirju ning muid [Euratomi] 
[Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu] õigusakte ja subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt Euroopa Liidu 
üldeelarve täitmise sise-eeskirjade alusel vastutava eelarvevahendite käsutaja asukohariigi õigust. 
Vahekohtunik või vahekohtukomitee esitab oma otsuses selle otsuse üksikasjaliku põhjenduse. 
 

6. Vahekohtu otsus on lõplik ja pooltele siduv ning pooled annavad selgesõnalise nõusoleku loobuda 
igasugusest edasikaebamisest või otsuse muutmisest. 
 

7. Kulude, sealhulgas kõikide käesoleva sätte kohasele vahekohtule tasutavate mõistlike teenustasude 
jaotuse poolte vahel otsustab vahekohtunik või vahekohtukomitee. 
 

8. Vahekohtumenetluse keel on inglise keel. 
 

36. KOMISJON EI ESITA VASTUVÄIDET SEOSES OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMISE VÕI AINULITSENTSI 
ANDMISEGA TOETUSESAAJATE POOLT, KES EI SAA TOETUST 

 
Olenemata jaotise II.27 punktist 4 ja jaotise II.32 punktist 8 ei esita komisjon vastuväidet nende 
toetusesaajate suhtes, kes ei saa [Euroopa Liidu] [Euratomi] rahalist toetust ja kes kavandavad teadmiste 
omandiõiguse üleandmist või omandatud teadmistega seotud litsentsi andmist kolmandale poolele, kes 
on asutatud kolmandas riigis, mis ei ole seotud seitsmenda raamprogrammiga, kui kavandatud 
omandiõiguse üleandmine või litsentsi andmine on seotud nende poolt loodud teadmistega.  
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36b (julgeolekuga seotud projektide puhul) KOMISJON EI ESITA VASTUVÄIDET SEOSES 
OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMISE VÕI AINULITSENTSI ANDMISEGA TOETUSESAAJATE POOLT, 
KES EI SAA TOETUST 

 

Olenemata jaotise II.27 punktist 4 ja jaotise II.32 punktist 8 ei esita komisjon vastuväidet nende 
toetusesaajate suhtes, kes ei saa Euroopa Liidu rahalist toetust ja kes kavandavad teadmiste 
omandiõiguse üleandmist või omandatud teadmistega seotud litsentsi andmist kolmandale 
poolele, kes on asutatud kolmandas riigis, mis ei ole seotud seitsmenda raamprogrammiga, kui 
kavandatud omandiõiguse üleandmine või litsentsi andmine on seotud kõnealuse toetusesaaja 
poolt loodud ja tema taustteabel põhinevate teadmistega. 

 

37. TEADMISTE KASUTUSÕIGUS EURATOMiga SEOTUD EESMÄRKIDEL  
 

Euratomil on projekti käigus saadud teadmiste tasuta kasutusõigus, et pidada läbirääkimisi tuumaenergia 
valdkonnas ja sõlmida rahvusvahelisi uurimis- ja koostöölepinguid. Sellised kasutusõigused hõlmavad 
õigust anda asjakohaste teadmiste puhul all-litsentse asjakohaste koostöölepingute alusel osalevatele 
kolmandatele pooltele. 

 

38. ERIJUHTUM, MILLE PUHUL KESK- JA KÕRGHARIDUSASUTUSED VÕI AVALIK-ÕIGUSLIKUD 
ASUTUSED ON HALDUSVOLITUSED ANDNUD KOLMANDALE ISIKULE, MILLE NAD ON LOONUD, 
MIDA NAD KONTROLLIVAD VÕI MIS ON NENDEGA SEOTUD 

 
Artiklis 5 osutatud pangakonto on [märkida haldusvolitustega kolmanda poole pangakonto] pangakonto. 
[Euroopa Liidu] [Euratomi] rahalist toetust makstakse [märkida haldusvolitustega kolmas pool]-le 
koordinaatori nimel, kes omakorda saab toetust konsortsiumi nimel. [Euroopa Liidu] [Euratomi] rahalise 
toetuse maksmine kõnealusele õigussubjektile vabastab komisjoni maksekohustusest.  

 
Koordinaator võib jaotise II.2 punkti 3 alapunktides a–c osutatud ülesanded delegeerida kõnealusele 
õigussubjektile. Koordinaator jääb [Euroopa Liidu] [Euratomi] rahalise toetuse ja toetuslepingu sätete 
järgimise eest ainuvastutajaks. 

 

39. AVATUD JUURDEPÄÄS (TEEMAVALDKONNAD „TERVIS”, „ENERGEETIKA”, „KESKKOND 
(SEALHULGAS KLIIMAMUUTUSED)”, „INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA” (KÜSIMUSED 2 JA 4) JA 
„SOTSIAALMAJANDUS- JA HUMANITAARTEADUSED”, SAMUTI TEGEVUSED „TEADUSTÖÖ 
INFRASTRUKTUURID” (E-INFRASTRUKTUURID) JA „TEADUS ÜHISKONNAS”) 
Lisaks jaotise II.30 punktile 4 säilitavad toetusesaajad avaldatud versiooni elektroonilise koopia või 
avaldamiseks heakskiidetud teaduslike publikatsioonide lõpliku käsikirja, mis on teadmistega seotud ja 
mis on avaldatud enne või pärast lõpparuannet, avaldamise hetkel institutsiooni või asjakohases arhiivis.  

Toetusesaajad peavad parimal viisil tagama, et kõnealune elektrooniline koopia on vabalt ja 
elektrooniliselt kõigile asjakohase arhiivi kaudu kättesaadav: 
- vahetult pärast seda, kui teaduslik publikatsioon on avaldatud vormis „avatud juurdepääs”, st 

elektrooniline versioon on ka tasuta väljaandja kaudu kättesaadav, või 
- [X6]kuu jooksul pärast avaldamist. 

                                                 
6 „X” asendatakse numbriga „6” teemavaldkondade „Tervis”, „Energeetika”, „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” ja 
„Info- ja sidetehnoloogia” (küsimused 2 ja 4) ja tegevuse „Teadustöö infrastruktuurid” (e-infrastruktuurid) puhul ning 
numbriga „12” teemavaldkondade „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” ja „Teadus ühiskonnas” puhul. 
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40. TEADMISTE LEVITAMINE (SEONDUB TEEMAGA „TEADUS JA ÜHISKOND” – KASUTADA ÜKSNES 
KOORDINEERIMIS- JA TOETUSMENETLUSTES, KUI SEE ON TÖÖPROGRAMMIGA ETTE NÄHTUD) 

 
Komisjonil on õigus avaldada kõik konsortsiumi poolt levitatavad teadmised mis tahes vormis või mis 
tahes vahendaja kaudu, eelkõige tema nimel tegutseva Euroopa tasandi teabeedastaja kaudu. Et 
parandada kolmandate isikute juurdepääsu kõnealustele teadmistele, võib komisjon neid mis tahes viisil 
kohandada, sealhulgas neid tõlkides. Kõik kolmandad isikud võivad avaldatud teadmisi 
mittekaubanduslikel ja harivatel eesmärkidel tasuta kasutada. 

 
Eespool nimetatu tagamiseks esitab konsortsium, kes tegutseb koordinaatori kaudu, komisjonile pärast 
kõnealuste teadmiste levitamist vastava elektroonilise koopia ning tagab, et tal on olemas kõik vajalikud 
load ja et ta ei ole endale võtnud juriidilisi kohustusi, mis oleksid vastuolus käesoleva tingimusega. 
 

41. TÄIENDAVAD TOETUSLEPINGUD 
1.  Lisaks jaotise II.1 sätetele kasutatakse käesolevas toetuslepingus järgmisi mõisteid: 

a) Täiendavad toetuslepingud – projektiga seotud täiendava töö tõttu liiduga sõlmitud lepingud, 
millele on osutatud allpool esitatud lõikes 2. 

b) Täiendavad toetusesaajad – toetusesaajad, kes saavad toetust käesolevale toetuslepingule 
lisaks sõlmitud täiendava toetuslepingu alusel. 

2. Käesolev toetusleping on täienduseks [toetuslepingu(te)le: numbrid, nimi/ koordinaator] [toetusleping 
tuleneb projektikonkursist (-konkurssidest) [projektikonkursi (-konkursside) nimi]]. 

3. I lisa jaotiste II.32, II.33 ja II.34 puhul on täiendavatel toetusesaajatel samad õigused ja kohustused 
kui toetusesaajatel {kasutusõigused}. Täiendavate toetusesaajate puhul piirduvad need õigused ja 
kohustused siiski teadmistega ega laiene taustteabele. Täiendavad toetusesaajad ei ole 
toetuslepingu alusel moodustatud konsortsiumi liikmed. 

4. Koordinaator esitab täiendavate toetuslepingute koordinaatorile/koordinaatoritele II lisa jaotistes II.4.1 
a, II.4.2 a ja II.4.2 b osutatud aruannete koopiad. Täiendavad toetusesaajad peavad käsitlema seda 
teavet vastavalt jaotisele II.9 {Konfidentsiaalsus} ja II lisa C-osale {Intellektuaalomandi õigused, 
kasutamine ja levitamine}.  

5.  Täiendavate toetuslepingute koordineerimine 

a) Täiendavad toetusesaajad peavad olema sõlminud kirjaliku kokkuleppe täiendavate 
toetuslepingute koordineerimise kohta. 

b) Et täiendavate toetuslepingute raames tehtav töö oleks ühtne, asutavad toetusesaajad koos 
täiendavate toetuslepingute esindajatega juhatusi ja nõuandvaid struktuure ning osalevad neis. 
Toetusesaajad, kes saavad toetust täiendavate toetuslepingute alusel, peavad tegema koostööd 
ja ühtlustama oma tegevust üldistel ja ka sellistel teemadel nagu tulemuste juhtimine, ühine 
seisukoht standardimise küsimuses, VKEde kaasamine, seos regulatiivse ja poliitilise 
tegevusega ning ühine tegevus tulemuste levitamiseks ja üldise teadlikkuse tõstmine. 
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