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1. YTK:N OSALLISTUMINEN 

1. [Unioni] [Euratom] antaa osan hankkeesta Yhteisen tutkimuskeskuksensa (YTK) tehtäväksi seuraavin 
ehdoin:  

a) Tätä avustussopimusta sovellettaessa YTK katsotaan tutkimusorganisaatioksi. 

b) Tätä avustussopimusta sovellettaessa YTK katsotaan rahoituksen saajaksi. Sillä on samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla rahoituksen saajilla, ja se on 1 artiklan 1 kohdassa 
yksilöidyn konsortion jäsen. 

c) Komissio varaa 6 artiklassa tarkoitetusta ennakkomaksusta [määrä numeroin] euroa ([määrä 
kirjaimin] euroa) YTK:lle. 

YTK suostuu siihen, että komissio siirtää kyseisestä ennakkomaksun osasta [määrä numeroin] 
euroa ([määrä kirjaimin] euroa), joka vastaa rahoituksen saajien osuutta II.20 artiklassa 
tarkoitetussa takuurahastossa ja joka on [5 prosenttia] liitteessä I mainitusta YTK:lle tarkoitetusta 
[unionin] [Euratomin] rahoitustuen enimmäismäärästä, YTK:n nimissä takuurahastoon. 

d) Konsortion on II.4 artiklassa mainittujen asiakirjojen antamisen lisäksi ilmoitettava komissiolle 
kaikki II.6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen maksujen määrät, jotka komission 
on siirrettävä YTK:lle. 

e) Tämä avustussopimus on ensisijainen kaikkiin konsortiosopimuksiin nähden, jotka komissio on 
YTK:n edustamana allekirjoittanut. 

2. Komission sisäisiä suhteita […] pääosaston ja YTK:n välillä säännellään avustussopimuksen 
liitteessä [...] määritetyllä hallinnollisella järjestelyllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
rahoituksen saajien oikeuksia. 

 

2. KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (yleensä)  

1. Välimiesmenettely 

a) Tähän avustussopimukseen liittyvät komission (jäljempänä ’sopimuspuoli’) ja rahoituksen 
saajana olevan kansainvälisen järjestön (rahoituksen saajina olevien kansainvälisten järjestöjen) 
(jäljempänä ’sopimuspuoli’) (joista käytetään tässä avustussopimuksen artiklassa yhteisesti 
nimitystä ’sopimuspuolet’) väliset riita-asiat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, annetaan 
välityslautakunnan ratkaistaviksi jäljempänä määritetyn menettelyn mukaisesti.  

b) Ilmoittaessaan toiselle sopimuspuolelle aikomuksestaan viedä asia välimiesmenettelyyn 
ilmoittavan sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle myös nimeämästään 
välimiehestä. Toisen sopimuspuolen on nimettävä oma välimiehensä kuukauden kuluessa 
kyseisen kirjallisen ilmoituksen saamisesta. 

Jolleivät sopimuspuolet sovi yhden ja saman välimiehen nimeämisestä, nimettyjen kahden 
välimiehen on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toinen sopimuspuoli on nimennyt 
välimiehensä, nimettävä yhteisellä sopimuksella kolmas välimies, joka toimii välityslautakunnan 
puheenjohtajana.  

c) Sopimuspuolten on kuukauden kuluessa kolmannen välimiehen nimeämisestä sovittava 
välityslautakunnan tehtävistä ja noudatettavasta menettelystä. 

d) Välimiesoikeudenkäynti suoritetaan Brysselissä. 
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e) Välityslautakunnan on sovellettava avustussopimuksen ehtoja. Välityslautakunnan on 
tuomiossaan esitettävä yksityiskohtaiset perustelut päätökselleen. 

f) Välitystuomio on lopullinen ja sitoo sopimuspuolia, jotka antavat nimenomaisen suostumuksensa 
siihen, etteivät ne valita tuomiosta tai hae sen uudelleenkäsittelyä.  

g) Välityslautakunta jakaa sopimuspuolten kesken kustannukset, joihin sisältyvät kaikki 
sopimuspuolten välimiesmenettelystä suorittamat kohtuulliset maksut. 

2. Rahoitusselvityksiä ja/tai menettelytapoja koskevat lausunnot  

Kansainvälinen järjestö voi laadituttaa II.4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut rahoitusselvityksiä ja/tai 
menettelytapoja koskevat lausunnot tavallisesti käyttämällään sisäisellä tai ulkopuolisella tarkastajalla 
sisäisten varainhoitosääntöjensä ja -menettelyjensä mukaisesti. 

3. Tarkastukset ja valvonta 

Toimivaltaiset Euroopan unionin elimet osoittavat kaikki pyyntönsä, jotka koskevat II.22 artiklan 
nojalla suoritettavia tarkastuksia ja valvontaa, kansainvälisen järjestön pääjohtajalle.  

Kansainvälisen järjestön on pyynnöstä annettava toimivaltaisten Euroopan unionin elinten käyttöön 
kaikki tarvittavat varainhoitotiedot, mukaan lukien kyseistä toimea koskevat tilinpäätökset, jos niiden 
tekijänä on kansainvälinen järjestö tai sen alihankkija. Toimivaltaiset Euroopan unionin elimet voivat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan ja Euroopan yhteisöjen 
varainhoitoasetuksen mukaisesti tehdä Euroopan unionin tai Euratomin rahoittamaan toimeen liittyviä 
tarkastuksia myös paikan päällä. 

Valvonta ja tarkastukset suoritetaan luottamuksellisesti. 

4. Sovellettava laki 
Poiketen siitä, mitä 9 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään toissijaisesti sovellettavasta 
laista, tähän avustussopimukseen sovelletaan toissijaisesti [(jäsenvaltion tai EFTA-maan) lakia].  
 

5. Erioikeudet ja vapaudet 

Mitään tässä avustussopimuksessa ei voida tulkita luopumiseksi erioikeuksista tai vapauksista, jotka 
kuuluvat [kansainvälisen järjestön nimi] sen perussäännön tai kansainvälisen oikeuden nojalla. 

 

3.  YHDISTYNEET KANSAKUNNAT (käytetään ainoastaan niiden YK-järjestelmään kuuluvien 
erityisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka ovat liittyneet 29. huhtikuuta 2003 
tehtyyn Euroopan yhteisön ja YK:n väliseen rahoitusta ja hallintoa koskevaan puitesopimukseen 
(FAFA)) 

1. Riitojen ratkaisu 

Kaikki komission ja [rahoituksen saajan nimi] väliset riidat ratkaistaan noudattaen sen 
puitesopimuksen 14 artiklaa, jonka yhteisö, edustajanaan komissio, ja Yhdistyneet Kansakunnat ovat 
tehneet rahoituksesta ja hallinnosta 29 päivänä huhtikuuta 2003 (jäljempänä ’FAFA sopimus’) ja 
johon [rahoituksen saajan nimi] on liittynyt [päivämäärä]. 

2. Rahoitusselvityksiä ja/tai menettelytapoja koskevat lausunnot, valvonta ja tarkastukset 

[Rahoituksen saajan nimi] osalta sopimus tarkistuslausekkeen soveltamisesta Yhdistyneiden 
Kansakuntien hallinnoimiin ja Euroopan yhteisön rahoittamiin tai yhteisrahoittamiin toimiin 
(“Agreement on the application of the verification clause to operations administered by the United 
Nations and financed or co-financed by the European Community”), joka on FAFA-sopimuksen 
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liitteenä, on ensisijainen tähän avustussopimukseen ja erityisesti sen II.4 artiklan 4 kohtaan sekä II.22 
ja II.23 artiklaan nähden. 

[3. Sovellettava laki 
Poiketen siitä, mitä 9 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään toissijaisesti sovellettavasta 
laista, tähän avustussopimukseen sovelletaan toissijaisesti [jäsenvaltion tai EFTA-maan] lakia [ja 
soveltuvin osin kyseisten kansainvälisten järjestöjen sääntöjä, kansainvälisten järjestöjen oikeuden 
yleisiä periaatteita sekä yleisen kansainvälisen oikeuden sääntöjä].]  

4. Erioikeudet ja vapaudet 
Mitään tässä avustussopimuksessa ei voida tulkita luopumiseksi erioikeuksista tai vapauksista, jotka 
kuuluvat [kansainvälisen järjestön nimi] sen perussäännön tai kansainvälisen oikeuden nojalla. 

 

4. SELLAISIIN TUTKIMUSTOIMIIN LIITTYVÄT KOORDINOINTI- JA TUKITOIMET, JOISSA ON VAIN 
YKSI RAHOITUKSEN SAAJA  

Kaikki tässä avustussopimuksessa ja sen liitteissä olevat viittaukset ’rahoituksen saajiin’, ’konsortioon’ tai 
’koordinaattoriin’ on tulkittava siten, että ne tarkoittavat ’rahoituksen saajaa’. 

 

5. HANKEARVIOINTI  

1. Hankearviointi suoritetaan [väliarviointina] [ja/tai loppuarviointina]. 

2. Komissio ilmoittaa vähintään kaksi kuukautta ennen arvioinnin ajankohtaa 8 artiklan mukaisesti 
konsortiolle hankearvioinnin toteutusta koskevista säännöistä sekä tarvittaessa kokouksista, joiden 
koolle kutsumista komissio voi ehdottaa ja jotka se voi pyytää konsortiota järjestämään. [Komissio 
kutsuu kunkin rahoituksen saajan osallistumaan tällaiseen kokoukseen II.3 artiklan h alakohdan 
nojalla.] 

Kustannukset, jotka aiheutuvat hankearvioinnista konsortiolle, ovat tukikelpoisia, koska 
kysymyksessä on II.16 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu toiminta. 

3. Hankearvioinnissa tarkastellaan, onko vaaditut suoritteet saatu tyydyttävällä tavalla valmiiksi ja 
onko liitteessä I mainitut välitavoitteet saavutettu, sekä arvioidaan kyseisen jakson väliraportissa 
raportoitu edistys. 

 

6. ENNAKKOMAKSUN MYÖHENTÄMINEN 

Sen estämättä, mitä 6 artiklassa määrätään, ennakkomaksu suoritetaan aikaisintaan 45 päivää ennen 
hankkeen aloituspäivää. 

 

7. TIETTYJÄ RAHOITUKSEN SAAJIA JA TIETTYJÄ TOIMIA KOSKEVA KORVAUSOSUUKSIEN 
YLÄRAJA 

Sen estämättä, mitä II.16 artiklassa määrätään, rahoituksen saajalle (rahoituksen saajille) [rahoituksen 
saajan (rahoituksen saajien) nimi] maksettava korvausosuus voi olla enintään [%-osuus (< kuin II.16 
artiklassa mainittu %-osuus)] seuraavissa toimissa: [tutkimus- ja teknologiankehittämistoimet] [ja] 
[demonstrointitoimet] [ja] [muut toimet]. 
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8.  RAHOITUKSEN SAAJAT, JOIDEN KIINTEÄ YLEISKUSTANNUSOSUUS ON ALLE 20 PROSENTTIA 

Sen estämättä, mitä II.15 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan [nimi] yleiskustannusten kiinteäksi 
korvausosuudeksi vahvistetaan [x<20 %] tukikelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä, 
johon ei lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia eikä kolmansien osapuolten käyttöön 
antamien voimavarojen kustannuksia silloin, kun kyseisiä voimavaroja ei käytetä rahoituksen saajan 
toimitiloissa. 

 

9. RAHOITUKSEN SAAJAT, JOILLA ON HANKKEESEEN LIITTYVIÄ KUSTANNUKSIA MUTTA JOTKA 
EIVÄT SAA EU:N TAI EURATOMIN RAHOITUSTUKEA (kuten kolmansista maista olevat 
rahoituksen saajat)  

1. Seuraavien rahoituksen saajien kustannuksia ei oteta huomioon määritettäessä [unionin] [Euratomin] 
rahoitustukea:  

 – [rahoituksen saajan nimi] 

2. Edellisessä kohdassa mainittuihin rahoituksen saajiin ei sovelleta liitteessä II olevaa B osaa eikä 
muita avustussopimukseen sisältyviä rahoitus- ja maksuehtoja, lukuun ottamatta liitteessä II olevan B 
osan II.23 artiklaa ja II.25 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Kyseisiltä rahoituksen saajilta ei vaadita II.4 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuja raportteja eivätkä niitä koske II.22 artiklassa 
tarkoitetut tilintarkastukset ja valvonta. 

3. Kun kyseiset rahoituksen saajat tarjoavat palveluja tai voimavaroja toiselle rahoituksen saajalle, ne 
katsotaan II.3 artiklan c ja d alakohtaa sovellettaessa kolmansiksi osapuoliksi. 

 

10. RAHOITUKSEN SAAJAAN YHTEYDESSÄ OLEVAT KOLMANNET OSAPUOLET [yhteiset 
tutkimusyksiköt (Joint Research Units, Unités Mixtes de Recherche, Unités propres de recherche 
jne.)/ eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät / ryhmittymät / intressiyhteisöt / 
liitännäisosallistujat] 

1. Rahoituksen saajaan [rahoituksen saajan nimi] ovat yhteydessä seuraavat kolmannet osapuolet:  

– [oikeussubjektin nimi] 

– [oikeussubjektin nimi] 

2. Rahoituksen saaja voi hakea avustussopimuksen määräysten mukaisesti korvattaviksi kustannukset, 
jotka aiheutuvat edellä mainituille kolmansille osapuolille hankkeen toteuttamisen yhteydessä. 
Kyseisiä panostuksia ei katsota hankkeen tuloiksi.  

Kolmansien osapuolten on määritettävä hankkeessa aiheutuneet kustannukset soveltuvin osin 
avustussopimuksen liitteessä II olevan B osan määräysten mukaisesti. Jokaisen kolmannen 
osapuolen on laskutettava tukikelpoiset kustannuksensa II.14 ja II.15 artiklassa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti. Rahoituksen saajan on esitettävä komissiolle:  

– erillinen rahoitusselvitys kultakin kolmannelta osapuolelta lomakkeella C; kyseisiä kustannuksia ei 
saa sisällyttää rahoituksen saajan lomakkeeseen C; 

– lausunnot rahoitusselvityksistä ja/tai menettelytavoista kultakin kolmannelta osapuolelta tämän 
avustussopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti; 

– rahoitusta koskeva yhteenvetoraportti, johon on koottu yhteen kolmansille osapuolille ja 
rahoituksen saajalle aiheutuneet ja niiden erillisissä rahoitusselvityksissä mainitut tukikelpoiset 
kustannukset; tämä yhteenvetoraportti liitetään rahoituksen saajan lomakkeeseen C. 
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Konsortion antaessa II.4 artiklassa tarkoitettuja raportteja sen on yksilöitävä kunkin kolmannen 
osapuolen suorittama työ ja niiden käyttämät voimavarat sekä mainittava rahoituksen saaja, johon 
kolmannella osapuolella on yhteys. 

3. Rahoituksen saajan korvattaviksi hakemien kolmannen osapuolen kustannusten tukikelpoisuus 
voidaan tarkistaa kolmatta osapuolta koskevissa tarkastuksissa ja katselmuksissa II.22 ja II.23 
artiklan mukaisesti. 

4.  Rahoituksen saaja on yksin vastuussa [unionille][Euratomille] ja muille rahoituksen saajille kyseiseen 
rahoituksen saajaan yhteydessä olevien kolmansien osapuolten puolesta. Rahoituksen saajan on 
huolehdittava siitä, että kolmannet osapuolet noudattavat avustussopimuksen määräyksiä. 

 

11. EU:n hankkeet: KOMISSIOLLE TEHTÄVÄ ILMOITUS SUUNNITELLUSTA OMISTUSOIKEUDEN 
SIIRROSTA JA/TAI YKSINOMAISEN LISENSSIN MYÖNTÄMISESTÄ 

1. Jos rahoituksen saaja aikoo siirtää tulosaineiston omistusoikeuden tai myöntää tulosaineistoa 
koskevan yksinomaisen lisenssin hankkeen aikana ja X1 vuoden ajaksi hankkeen päättymisestä 
kolmannelle osapuolelle, joka on sijoittautunut seitsemänteen puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, sen on ilmoitettava tästä komissiolle 90 päivää ennen suunniteltua 
omistusoikeuden siirtoa tai lisenssin myöntämistä.  

Ilmoitus voi liittyä ainoastaan olemassa olevaan ja määriteltyyn tulosaineistoon. Ilmoituksessa on 
oltava riittävät tiedot kyseisestä tulosaineistosta, suunnitellusta siirron- tai lisenssinsaajasta sekä 
tulosaineiston hyödyntämisestä tai hyödyntämismahdollisuuksista ja mahdollisista tulosaineistoon 
liittyvistä käyttöoikeuksista. Lisäksi siinä on oltava perusteltu arviointi siitä, mitkä ovat suunnitellun 
omistusoikeuden siirron tai lisenssin myöntämisen vaikutukset Euroopan talouden kilpailukykyyn, 
onko se sopusoinnussa eettisten periaatteiden kanssa ja mitkä ovat sen vaikutukset 
turvallisuusnäkökohtien kannalta. 

Komissio voi milloin tahansa ilmoittaa rahoituksen saajalle, että ilmoitus ei ole täydellinen, ja pyytää 
lisätietoja. Omistusoikeutta ei saa siirtää eikä lisenssiä myöntää ennen kuin komissio on saanut 
mahdollisuuden päättää seuraavassa kohdassa mainitussa määräajassa, hyväksyykö se 
omistusoikeuden siirron tai lisenssin myöntämisen. 

2. Komissio voi kieltäytyä hyväksymästä suunniteltua tulosaineiston omistusoikeuden siirtoa tai 
tulosaineistoa koskevan yksinomaisen lisenssin myöntämistä 60 päivän kuluessa joko täydellisen 
ilmoituksen saamisesta tai pyytämiensä lisätietojen saamisesta, jos se katsoo, ettei suunniteltu 
omistusoikeuden siirto tai lisenssin myöntäminen edistä Euroopan talouden kilpailukyvyn kehittämistä 
tai että se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai turvallisuusnäkökohtien kanssa. 

Tällaisissa tapauksissa omistusoikeutta ei saa siirtää tai lisenssiä myöntää ennen kuin on osoitettu 
komissiota tyydyttävällä tavalla, että käyttöön otettavat suojatoimenpiteet ovat riittäviä, ja ennen kuin 
komissio on antanut kirjallisesti luvan omistusoikeuden siirtoon tai lisenssin myöntämiseen. 
 

[Avustussopimukset, joissa rahoituksen saajia on useita (tarvittaessa): 
 3. Poiketen siitä, mitä II.27 artiklan 4 kohdassa ja II.32 artiklan 8 kohdassa sekä edellä 2 kohdassa 

määrätään, komissio ei vastusta tulosaineiston omistusoikeuden siirtoa tai tulosaineistoa koskevan 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä, jos sitä suunnittelevat rahoituksen saajat, jotka eivät saa 
unionin rahoitustukea, ja jos suunniteltu omistusoikeuden siirto tai lisenssin myöntäminen koskee 
kyseisen rahoituksen saajan itsensä tuottamaa tulosaineistoa. Tällaisesta suunnitellusta 
omistusoikeuden siirrosta tai lisenssin myöntämisestä ei myöskään tarvitse ilmoittaa komissiolle 
edellä olevan 1 kohdan mukaisesti.] 
 

                                                 
1 Määritetään ottaen huomioon hankkeen tutkimusala, tavoitteet ja ennakoidut tulokset. 
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11 a. EURATOMIN hankkeet: KOMISSIOLLE TEHTÄVÄ ILMOITUS SUUNNITELLUSTA 
OMISTUSOIKEUDEN SIIRROSTA JA/TAI LISENSSIN MYÖNTÄMISESTÄ 

1) Jos rahoituksen saaja aikoo siirtää tulosaineiston omistusoikeuden tai myöntää tulosaineistoa 
koskevan lisenssin hankkeen aikana ja X1 vuoden ajaksi hankkeen päättymisestä kolmannelle 
osapuolelle, joka on sijoittautunut seitsemänteen puiteohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen 
maahan, sen on ilmoitettava tästä komissiolle 90 päivää ennen suunniteltua omistusoikeuden siirtoa 
tai lisenssin myöntämistä. Tästä ylimääräisestä ilmoitusvelvollisuudesta ovat kuitenkin vapautettuja 
sellaiset rahoituksen saajat, jotka eivät saa Euratomin rahoitustukea, jos suunniteltu omistusoikeuden 
siirto tai lisenssin myöntäminen koskee kyseisen rahoituksen saajan itsensä tuottamaa 
tulosaineistoa. 
Ilmoitus voi liittyä ainoastaan olemassa olevaan ja määriteltyyn tulosaineistoon. Ilmoituksessa on 
oltava riittävät tiedot kyseisestä tulosaineistosta, suunnitellusta siirron- tai lisenssinsaajasta sekä 
tulosaineiston hyödyntämisestä tai hyödyntämismahdollisuuksista ja mahdollisista tulosaineistoon 
liittyvistä käyttöoikeuksista. Lisäksi siinä on oltava perusteltu arviointi siitä, mitkä ovat suunnitellun 
omistusoikeuden siirron tai lisenssin myöntämisen vaikutukset Euroopan talouden kilpailukykyyn, 
onko se sopusoinnussa eettisten periaatteiden kanssa ja mitkä ovat sen vaikutukset Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen 24 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
maanpuolustuksellisten etujen kannalta. 

Komissio voi milloin tahansa ilmoittaa rahoituksen saajalle, että ilmoitus ei ole täydellinen, ja pyytää 
lisätietoja. Omistusoikeutta ei saa siirtää eikä lisenssiä myöntää ennen kuin komissio on saanut 
mahdollisuuden päättää seuraavassa kohdassa mainitussa määräajassa, hyväksyykö se 
omistusoikeuden siirron tai lisenssin myöntämisen. 

2) Komissio voi kieltäytyä hyväksymästä suunniteltua tulosaineiston omistusoikeuden siirtoa tai 
tulosaineistoa koskevan lisenssin myöntämistä 60 päivän kuluessa joko täydellisen ilmoituksen 
saamisesta tai pyytämiensä lisätietojen saamisesta, jos se katsoo, ettei suunniteltu omistusoikeuden 
siirto tai lisenssin myöntäminen edistä Euroopan talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että se on 
ristiriidassa eettisten periaatteiden tai Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen 24 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden maanpuolustuksellisten etujen 
kanssa. 

Tällaisissa tapauksissa omistusoikeutta ei saa siirtää tai lisenssiä myöntää ennen kuin on osoitettu 
komissiota tyydyttävällä tavalla, että käyttöön otettavat suojatoimenpiteet ovat riittäviä, ja ennen kuin 
komissio on antanut kirjallisesti luvan omistusoikeuden siirtoon tai lisenssin myöntämiseen. 

  

12. KÄYTTÖOIKEUKSIEN PUUTTUMINEN LIITÄNNÄISOSALLISTUJILTA  

Liitännäisosallistujille myönnettäviä käyttöoikeuksia koskevaa II.34 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta tähän 
avustussopimukseen. 

 

13. EETTISET SÄÄNNÖT  

1. Rahoituksen saajien on noudatettava eettistä puitteistoa, jonka muodostavat seitsemäs puiteohjelma, 
sovellettava lainsäädäntö kokonaisuudessaan, mahdollinen tulevaisuudessa annettava asiaa 
koskeva lainsäädäntö sekä seuraavat seitsemännen puiteohjelman erityisohjelmat: "Yhteistyö", 
"Ideat", "Ihmiset", "Valmiudet" (2007–2013) ja Euratomin erityisohjelma (2007–2011)2. 

2. Rahoituksen saajat sitoutuvat siihen, että ne eivät tee tämän hankkeen yhteydessä seuraavanlaista 
tutkimusta: 

                                                 
2 Neuvoston päätökset 2006/971/EY ”Yhteistyö”-erityisohjelmasta, 2006/972/EY ”Ideat”-erityisohjelmasta, 2006/973/EY 
”Ihmiset”-erityisohjelmasta, 2006/974/EY ”Valmiudet”-erityisohjelmasta ja 2006/976/Euratom Euratomin erityisohjelmasta. 
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a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus, 

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan ihmisen geeniperimää siten, että muutoksesta saattaa tulla 
periytyvä, ja 

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan ihmisalkioita ainoastaan tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi somaattisten solujen tuman siirron avulla. 

 
 

14. TUTKIMUSTOIMET, JOIHIN LIITTYY IHMISALKIOIDEN JA IHMISALKION KANTASOLUJEN 
KÄYTTÖÄ  
Rahoituksen saajien on ilmoitettava komissiolle kirjallisesti kaikista tutkimustoimista, joihin saattaa liittyä 
ihmisalkioiden tai ihmisalkion kantasolujen käyttöä, jollei tätä käyttöä ole nimenomaisesti hyväksytty 
avustussopimuksen liitteessä I. Tällaisia tutkimustoimia ei saa toteuttaa, jollei komissio hyväksy niitä 
etukäteen kirjallisesti. Komission hyväksyntä annetaan sen sisäisiä menettelyjä noudattaen. Jos 
tutkimustoimia ei hyväksytä, komissio ei rahoita niitä osana hanketta ja voi irtisanoa avustussopimuksen, 
jos hankkeen jatkaminen ilman kyseisiä tutkimustoimia ei ole mahdollista. 

 
 
15. EETTINEN ARVIOINTI  

1. Rahoituksen saajan (rahoituksen saajien) on toimitettava komissiolle kirjallinen vahvistus siitä, että se 
on saanut (ne ovat saaneet) asianmukaisen eettisen lautakunnan puoltavan lausunnon 
(asianmukaisten eettisten lautakuntien puoltavat lausunnot) sekä soveltuvissa tapauksissa 
tutkimuksen suoritusmaan toimivaltais(t)en kansallis(t)en tai paikallis(t)en viranomais(t)en 
lainmukaisen hyväksynnän ennen sellaisen komission hyväksymän tutkimustoimen aloittamista, jolle 
vaaditaan tällainen lausunto tai hyväksyntä. Komissiolle on tässä yhteydessä toimitettava myös 
jäljennös kansallisten tai paikallisten eettisten lautakuntien antamasta virallisesta hyväksynnästä.  

 
[2. Rahoituksen saajan (rahoituksen saajien) on huolehdittava siitä, että silloin kun komissio on tehnyt 

eettisen arvioinnin, hankkeessa suoritettavissa tutkimustoimissa noudatetaan kaikilta osin seuraavia 
eettisestä arvioinnista johtuvia lisävaatimuksia: 

 
Vapaamuotoinen teksti, jossa esitetään selkeästi eettisen arvioinnin toimenpidepäätelmät.] 

 

16. KLIININEN TUTKIMUS (ihmisillä tehtävä biolääketieteellinen tutkimus):  

1. Rahoituksen saajan (rahoituksen saajien) on ennen ihmisillä tehtävän biolääketieteellisen 
tutkimuksen aloittamista toimitettava komissiolle selvitys, jossa vahvistetaan, että se on saanut (ne 
ovat saaneet) asianmukaisen eettisen lautakunnan puoltavan lausunnon (asianmukaisten eettisten 
lautakuntien puoltavat lausunnot) sekä soveltuvissa tapauksissa kyseisen maan toimivaltais(t)en 
kansallis(t)en viranomais(t)en lainmukaisen hyväksynnän.  

 
2. (ihmisillä tehtävä biolääketieteellinen tutkimus, johon liittyy kliinisiä tai muita kokeita) Komissiota ei 

voida missään tapauksessa katsoa kliinisten tutkimusten toimeksiantajaksi, jota tarkoitetaan hyvän 
kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/20/EY.  

 
Tällaisten toimeksiantajien nimet on mainittava liitteessä I.  

 
Niiden kokeiden osalta, jotka eivät kuulu direktiivin 2001/20/EY soveltamisalaan, on liitteessä I 
ilmoitettava sen henkilön tai organisaation nimi, joka vastaa kokeen käynnistämisestä, 
koordinoinnista ja seurannasta. 
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17. ERITYISMÄÄRÄYKSET KORVAUKSISTA, JOTKA SUORITETAAN TIETEELLISTEN PALVELUJEN 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TARJOAMISESTA VELOITUKSETTA VIESTINTÄVERKON 
VÄLITYKSELLÄ  

A) Suoritusvelvollisuudet 
Rahoituksen saajan, joka käyttömahdollisuuksien tarjoajana vastaa infrastruktuuri(e)n tai laitteisto(je)n 
käyttömahdollisuuksien tarjoamisesta siten kuin liitteessä I on yksilöity, on sen lisäksi, mitä muualla tässä 
avustussopimuksessa määrätään: 

a) tarjottava liitteessä I mainittujen tieteellisten palvelujen käyttömahdollisuudet veloituksetta 
viestintäverkkojen välityksellä; 

b) teetettävä tiedeyhteisölle tarjotuista palveluista määräajoin arviointi ulkopuolisella lautakunnalla, 
joka koostuu alan kansainvälisistä asiantuntijoista, jotka konsortio nimeää komission kirjallisen 
hyväksynnän saatuaan.  

B) Rahoitusmääräykset 
[Unionin] [Euratomin] rahoitustuki, jolla korvataan käyttömahdollisuuksien tarjoamisen kustannuksia, voi 
olla enintään 20 prosenttia kyseiseen tarkoitukseen käytettävän laitteiston käyttökustannuksista hankkeen 
keston aikana; näihin kustannuksiin ei lueta mitään infrastruktuuriin tehtäviä pääomainvestointeja. 

 

18. SÄHKÖISTÄ INFRASTRUKTUURIA KOSKEVAT TOIMET 

Määritelmät 
Niiden määritelmien lisäksi, jotka on annettu II.1 artiklassa, avustussopimukseen sovelletaan 
seuraavia määritelmiä: 
 
Siirtoyhteydet: yhdestä tai useammasta siirtopiiristä muodostuva kokonaisuus, joka mahdollistaa 
kaksisuuntaisten bittivirtojen siirtämisen määriteltyjen päätepisteiden välillä siten kuin liitteessä I on 
yksilöity. 
 
Yhteyspalvelut: II.16 artiklan mukaiset muut toimet siirtoyhteyksien tarjoamiseksi. 

 
Rahoitusmääräykset 

Poiketen siitä, mitä II.16 artiklassa määrätään, enimmäiskorvausosuus on 50 prosenttia niiden 
tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä, jotka aiheutuvat liitteessä I yksilöityjen tarvittavien 
yhteyspalvelujen ylläpidosta ja parantamisesta. 

 

19. INTEGROIVIIN TOIMIIN / INFRASTRUKTUUREIHIN JA VALMISTELUVAIHEESEEN LIITTYVIEN 
VÄLILLISTEN KUSTANNUSTEN ENIMMÄISRAJA 

Koordinointi- ja tukitoimiin liittyvistä välillisistä kustannuksista (lukuun ottamatta näiden toimien 
hallinnointikustannuksia) voidaan korvata enintään määrä, joka vastaa 7:ää prosenttia kyseisten toimien 
tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, joihin ei lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten käyttöön antamien voimavarojen kustannuksia silloin, kun 
kyseisiä voimavaroja ei käytetä rahoituksen saajan toimitiloissa. 
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20. ENNAKKOMAKSUN ENSIMMÄISEN ERÄN MAKSAMINEN (liikenteen ja energian pääosaston 
hankkeet) 

Sen estämättä, mitä 6 artiklassa määrätään, ennakkomaksu maksetaan koordinaattorille 45 päivän 
kuluessa päivästä, jona komissiolle ilmoitetaan, että kaikki 1 artiklan 1 kohdassa mainitut rahoituksen 
saajat ovat liittyneet avustussopimukseen. 

 

21. TURVALUOKITELLUT TIEDOT TAI VAARALLISET MATERIAALIT3 (turvallisuuteen liittyvät 
hankkeet) 

Jos turvaluokiteltuja tietoja käytetään tausta-aineistona tai tuotetaan tai aiotaan tuottaa tulosaineistona tai 
jos tarvitaan vienti- tai siirtolupia vaarallisten materiaalien tai aineiden4 siirtoa varten tai jos hankkeen 
kohteeseen sovelletaan kansallisesti tai Euroopan laajuudessa lakisääteisiä turvallisuusrajoituksia, tähän 
avustussopimukseen on liitettävä turvallisuuskirje (Security Aspect Letter, SAL) liitteen I erottamattomana 
osana. 

 
 
22. LUOTTAMUKSELLISTEN TAI TURVALUOKITELTUJEN TIETOJEN SEKÄ VAARALLISTEN 

MATERIAALIEN KÄSITTELY (turvallisuuteen liittyvät hankkeet) 
1. Kunkin rahoituksen saajan on noudatettava tämän avustussopimuksen liitteessä I olevassa 

turvallisuuskirjeessä (Security Aspect Letter, SAL) määritettyjä turvallisuusvaatimuksia. Jos tätä 
velvoitetta ei noudateta, komissio voi irtisanoa avustussopimuksen tai päättää rahoituksen saajan 
(rahoituksen saajien) osallistumisen II.38 artiklan mukaisesti. Tämä ei rajoita muihin oikeudellisiin 
toimiin ryhtymistä. 

 
2. Turvallisuuskirje on voimassa hankkeen koko keston ajan.  

 
3. Tämän avustussopimuksen rahoituksen saajien on koordinaattorin kautta ilmoitettava komissiolle 

kaikista hankkeen toteutuksen aikana tapahtuvista turvallisuusvaatimusten muutoksista. Tällaiset 
muutokset on sisällytettävä turvallisuuskirjeeseen liitteessä I olevien muutossääntöjen mukaisesti. 

 
4. Tapauksissa, joissa rahoituksen saaja ei voi noudattaa lisättyjä turvallisuusvaatimuksia, 

avustussopimus irtisanotaan. 

5. Rahoituksen saajien on huolehdittava, että myös mahdolliset alihankkijat tai kolmannet osapuolet 
noudattavat turvallisuuskirjeessä määritettyjä turvallisuusvaatimuksia.  

 

                                                 
3 ’Vaarallisilla materiaaleilla’ tarkoitetaan herkkiä tai vaarallisia materiaaleja tai aineita, joiden voi odottaa julkiseen 
levitykseen päästettyinä aiheuttavan vaaran ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai ympäristölle tai vaikuttavan 
haitallisesti asianomaisten valtioiden kansallisiin turvallisuusintresseihin tai aiheuttavan muunlaisen riskin (mukaan lukien 
suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet (HCDG)) ja joiden käsittelyyn ja kuljetukseen sovelletaan siksi erityisiä 
turvallisuussääntöjä ja turvatoimia kansallisesti, unionin tasolla ja kansainvälisesti (esim. biologiset ja kemialliset herkät 
tai vaaralliset materiaalit, ydinmateriaalit, radioaktiiviset aineet ja räjähteet). 
 
4 ’Aineella’ tarkoitetaan kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti 
valmistettuina; sovellettava määritelmä sisältyy tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
heinäkuuta 1976 annettuun neuvoston direktiiviin 76/769/ETY (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201–203). 
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23. TOIMET, JOIDEN TAVOITTEENA ON KEHITTÄÄ ERITTÄIN LUOTETTAVIA, EUROOPAN 
KANSALAISTEN TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA VALMIUKSIA (turvallisuuteen liittyvät 
hankkeet) 

Sen estämättä, mitä II.16 artiklan 1 kohdassa määrätään, turvallisuuteen liittyvien tutkimus- ja 
teknologiankehittämistoimien osalta unionin rahoitustuki voi olla enimmillään 75 prosenttia kaikkien 
rahoituksen saajien tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä, kun tavoitteena on kehittää 
valmiuksia aloilla, joilla on erittäin pienet markkinat ja joilla on olemassa markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, sekä vauhdittaa sellaisten laitteiden kehittämistä, joilla vastataan uusiin uhkiin.  
 

24. TURVALLISUUSSYISTÄ JOHTUVAT RAJOITUKSET, JOILLA RAJOITETAAN TULOSAINEISTON 
LEVITTÄMISTÄ KONSORTION ULKOPUOLELLE (turvallisuuteen liittyvät hankkeet) 

Hankkeessa tuotettua tulosaineistoa ei saa levittää millekään konsortion ulkopuoliselle oikeussubjektille, 
jolleivät rahoituksen saajat ja komissio muuta sovi.  
 
Tätä sääntöä sovelletaan myös liitännäisosallistujiin ja emoyhtiöihin. 

 

25. ALIHANKINTA TAPAUKSISSA, JOISSA AVUSTUS MYÖNNETÄÄN ENNALTA MÄÄRITETYILLE 
RAHOITUKSEN SAAJILLE5 (avaruuteen liittyvät hankkeet) 

Korvataan avustussopimuksen II.7 artikla seuraavasti:  
 
1.  Alihankkija on kolmas osapuoli, joka on tehnyt liiketoimintapohjaisen sopimuksen yhden tai 

useamman rahoituksen saajan kanssa suorittaakseen osan hankkeeseen liittyvistä tehtävistä.  
 
 Kun rahoituksen saaja tekee alihankintasopimuksen hankkeeseen liittyvien tehtävien joidenkin osien 

suorittamisesta, sen avustussopimuksesta johtuvat velvoitteet suhteessa komissioon ja muihin 
rahoituksen saajiin pysyvät voimassa ja se on yksin vastuussa hankkeen toteutuksesta ja 
avustussopimuksen määräysten noudattamisesta.  

Alihankkijoihin sovellettavia tämän avustussopimuksen määräyksiä sovelletaan myös ulkopuolisiin 
tarkastajiin, jotka antavat rahoitusselvityksiä tai menettelytapoja koskevia lausuntoja. 

2.  Jos rahoituksen saajien on tarpeen teettää joitakin osia suoritettavasta työstä alihankintana, on 
noudatettava seuraavia ehtoja:  

– alihankintasopimusten osuus saa olla yhteensä enintään 85 prosenttia hankkeen tukikelpoisten 
 kustannusten kokonaismäärästä; 

– alihankintasopimusten käyttö on perusteltava asianmukaisesti ja kuvattava yksityiskohtaisesti 
liitteessä I hankkeen luonteen sekä sen toteutuksen asettamien tarpeiden kannalta; 

 
– se, että jokin rahoituksen saaja käyttää alihankintasopimuksia, ei saa vaikuttaa rahoituksen saajien 

oikeuksiin ja velvoitteisiin tausta-aineiston ja tulosaineiston suhteen; 
 

– liitteessä I on ilmoitettava alihankintana teetettävät tehtävät ja niiden kustannusarvio. 

3.  Kaikki alihankintasopimukset, joiden kustannuksia haetaan korvattaviksi tukikelpoisina 
kustannuksina, on tehtävä noudattaen parhaimman mahdollisen hinta-laatusuhteen sekä 

                                                 
5 Sovelletaan avaruustutkimukseen, jos rahoituksen saajat määritetään erityisohjelmassa ja/tai avaruustutkimusta 
koskevassa työohjelmassa osallistumissääntöjen 14 artiklan mukaisesti (jäljempänä ’ennalta määritetty rahoituksen 
saaja’) ja jos avustusta haetaan koordinointi- ja tukitoimien rahoitusjärjestelyn puitteissa. 
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avoimuuden ja tasavertaisen kohtelun periaatteita. Alihankintasopimusten tekemistä koskeville 
säännöille on saatava etukäteen komission hyväksyntä, ja ne on sisällytettävä liitteeseen I. 

Myös sellaiset alihankintasopimukset voidaan hyväksyä, jotka perustuvat rahoituksen saajan ja 
alihankkijan välisiin puitesopimuksiin, jotka on tehty ennen hankkeen alkua rahoituksen saajan 
tavanomaisia toimintaperiaatteita noudattaen.  

4.  Rahoituksen saajat voivat käyttää apunaan ulkopuolisia tukipalveluja vähempimerkityksisissä 
tehtävissä, jotka eivät ole liitteessä I yksilöityjä varsinaisia hankkeen tehtäviä.  

5.  Komissiolla ja tilintarkastustuomioistuimella on oikeus käyttää valvontavaltuuksiaan kaikkiin unionin 
varoja saaneisiin rahoituksen saajiin ja alihankkijoihin ja saada käyttöönsä näiden asiakirjoja ja 
päästä näiden toimitiloihin. 

26. KONSORTION LAAJENTAMINEN (avaruuteen liittyvät hankkeet) 

Huolimatta II.35 artiklassa mainituista konsortion velvoitteista, tarjouskilpailuun sovellettaville säännöille ja 
menettelyille on saatava etukäteen komission hyväksyntä, jota on pyydettävä vähintään 90 päivää ennen 
suunniteltua julkaisupäivää. 

27. ERITYISESTI HANKKEEN TARKOITUKSIIN VARATTU PANKKITILI (turvallisuuteen liittyvät 
hankkeet) 

Avustussopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu pankkitili varataan erityisesti hankkeen tarkoituksiin. 

28.  OIKEUS SAADA JA KÄYTTÄÄ TIETOJA EUROOPAN UNIONIN TARKOITUKSIIN (avaruuteen 
liittyvät hankkeet) 

Unionilla on käyttöoikeudet tietoon, joka on erityisesti hankittu hanketta varten, sekä tulosaineistoon, jotta 
se voisi kehittää, panna täytäntöön ja seurata ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää unionin politiikkaa. 
Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman maksua. 

 

29.  TULOSAINEISTON KÄYTTÖOIKEUDET YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TARKOITUKSIIN JA 
TULOSAINEISTON OMISTUSOIKEUDEN SIIRTO (ympäristötutkimus) 

1. Hankkeessa on huolehdittava, että tiedon keräämiseen ja tallentamiseen käytettävät menettelyt ja 
suunnitelmat ovat Euroopan unionin soveltamien käytäntöjen (data policy) mukaisia. 

 
2. Euroopan unionin toimielimillä ja elimillä on käyttöoikeudet tulosaineistoon ympäristöpolitiikan 

kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa varten. Rahoituksen saajan on myönnettävä tällaiset 
käyttöoikeudet maksutta. 

 
3. Jos rahoituksen saaja ei enää hyödynnä tiettyä tulosaineistoa eikä siirrä sen omistusoikeutta, sen on 

ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio voi tällöin pyytää tulosaineiston omistusoikeuden siirtämistä 
Euroopan unionille. Tällainen omistusoikeuden siirto on tehtävä maksutta sekä hyödyntämistä ja 
levittämistä rajoittamatta. 
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30. OIKEUSSUBJEKTIN YKSITTÄISET OSASTOT, LAITOKSET TMS., JOTKA VOIVAT YKSILÖIDÄ 
TODELLISET VÄLILLISET KUSTANNUKSENSA, KUN VÄLILLISIÄ KUSTANNUKSIA EI VOIDA 
YKSILÖIDÄ (KOKO) OIKEUSSUBJEKTIN TASOLLA 

[Osaston/laitoksen nimi], joka on [rahoituksen saajan] [erityisehdossa 10 nimetyn kolmannen 
osapuolen][rahoituksen saajan/kolmannen osapuolen nimi] kiinteä osa, käyttää analyyttista kirjanpitoa, 
jonka avulla se voi määrittää todelliset välilliset kustannuksensa. Sen vuoksi ja riippumatta siitä, mitä II.15 
artiklan 3 kohdassa määrätään, [osaston/laitoksen nimi] voi ilmoittaa seitsemännen puiteohjelman 
avustussopimusten yhteydessä välilliset kustannukset todellisten välillisten kustannustensa perusteella, 
vaikka [rahoituksen saaja] [erityisehdossa 10 nimetty kolmas osapuoli] on valinnut vaihtoehdon, jossa sille 
maksetaan kiinteä osuus. 

 
 

31. SUORITUKSET TAKUURAHASTOON 

Sen estämättä, mitä 6 artiklassa määrätään, mainitussa artiklassa tarkoitettu ennakkomaksu maksetaan 
koordinaattorille seuraavasti: 

 
– ennakkomaksun ensimmäinen erä, suuruudeltaan [6 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittu 

määrä, josta on vähennetty rahoituksen saajien takuurahastoon suorittama osuus] euroa, 45 
päivän kuluessa tämän avustussopimuksen voimaantulosta, 

 
– ennakkomaksun toinen erä, suuruudeltaan [rahoituksen saajien takuurahastoon suorittama osuus; 

6 artiklan toisessa kohdassa mainittu määrä] euroa, jonka komissio siirtää rahoituksen saajien 
nimissä II.20 artiklassa tarkoitettuun takuurahastoon sen jälkeen, kun komissio on perustanut rahaston 
ja siirtänyt sen rahoitushallinnon tallettajapankille. 

 
 

32. COST-TOIMIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 

1. Kaikki tässä avustussopimuksessa ja sen liitteissä olevat viittaukset ’rahoituksen saajiin’, 
’konsortioon’ tai ’koordinaattoriin’ on tulkittava siten, että ne tarkoittavat ’rahoituksen saajaa’. 

 
2. Tähän avustussopimukseen ei sovelleta II.6 artiklan 2 kohdan mukaista maksujen 90 prosentin 

enimmäisrajaa. 
 

3. Jos tähän avustussopimukseen tehdään muutos, jolla lisätään 5 artiklan 1 kohdassa määritettyä 
unionin rahoitustuen enimmäismäärää, maksetaan ylimääräinen ennakkomaksu. Ylimääräisen 
ennakkomaksun suuruus määritetään avustussopimukseen tehtävässä muutoksessa. Tässä 
yhteydessä sovelletaan 6 artiklaa soveltuvin osin. 

 
4. Rahoituksen saajan on varmistettava, että II.22 artiklan määräyksiä sovelletaan niiden toimien 

lopullisiin edunsaajiin, joita rahoituksen saaja rahoittaa tämän avustussopimuksen puitteissa.  
 

5. Rahoituksen saajan on noudatettava seuraavia ehtoja myöntäessään avustuksia lopullisille 
edunsaajille: 

 
a)  Lopullisille edunsaajille myönnettävien avustusten on edistettävä COST-toimien yleistä 

tavoitetta, jona on perustaa eurooppalaisten kansallista rahoitusta saavien tutkijoiden ja 
tutkimustoimien välistä yhteistyötä ja verkottumista palveleva hallitustenvälinen järjestelmä ja 
pitää sitä yllä. 
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b) Avustusten myöntämismenettelyjen on oltava avoimia ja läpinäkyviä. Menettelyjen on 
perustuttava kilpailuun, jossa käytetään pääsääntöisesti avoimia ehdotuspyyntöjä, joille on 
määritetty selkeät tavoitteet ja budjetti ja joiden tuottamat ehdotukset arvioidaan ulkopuolisten 
tahojen suorittamassa vertaisarvioinnissa. Lopulliset päätökset avustusten myöntämisestä tekee 
COST Action -toimen hallintokomitea (Management Committee of the Action) tai toimialakomitea 
(Domain Committee). Menettelyistä määrätään yksityiskohtaisesti tämän avustussopimuksen 
liitteessä I. 

 
c) Avustuksia voidaan myöntää seuraavantyyppisille toimille: 

 
 1) COSTin toimialakomiteoiden toiminta 

2) COST Action -toimet (Euroopan laajuiset ”alhaalta ylöspäin” lähtevät koordinointi- ja 
verkottamisaloitteet, jotka valitaan jatkuvasti avoimen ehdotuspyynnön perusteella) 

3) lyhytaikaiset tutkijavierailut (Short-term scientific missions, STSM) 
 4) tutkijakoulut 
 5) tieteellisten tulosten levittäminen ja julkaiseminen 

6) muut sopimuspuolten sopimat ja tämän avustussopimuksen liitteessä I mainitut toimet 
 

d) Lopullisille edunsaajille myönnettävän rahoitustuen enimmäismäärät mainitaan tämän 
avustussopimuksen liitteessä I. 

 
 
33. LUOTTAMUKSELLISET TAI TURVALUOKITELLUT TIEDOT SEKÄ VAARALLISET MATERIAALIT – 

liittyy II.9 artiklaan ”Luottamuksellisuus” (turvallisuuteen liittyvät hankkeet) 
 

Korvataan avustussopimuksen II.9 artikla seuraavasti: 
 

1. Rahoituksen saajat sitoutuvat pitämään hankkeen aikana sekä viiden vuoden ajan tai minkä tahansa 
konsortiosopimuksessa määritettävän ajan hankkeen päättymisen jälkeen luottamuksellisina kaikki 
tiedot, asiakirjat ja muun aineiston, joka on määritelty luottamukselliseksi hankkeen toteutuksen 
yhteydessä (jäljempänä ’luottamukselliset tiedot’). Komissio sitoutuu pitämään ’luottamukselliset 
tiedot’ luottamuksellisina viiden vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen. Komissio voi rahoituksen 
saajan perustellusta pyynnöstä jatkaa tätä aikaa yksittäisten luottamuksellisten tietojen osalta. 

 
Jos luottamukselliset tiedot on annettu suullisesti, antaneen osapuolen on vahvistettava niiden 
salassapidettävyys kirjallisesti 15 päivän kuluessa niiden antamisesta. 

 
2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei enää sovelleta, kun: 

 
– luottamukselliset tiedot tulevat julkisesti saataville muuta kautta kuin salassapitovelvollisuuden 

rikkomisen vuoksi; 
 

– luottamukselliset tiedot antanut osapuoli ilmoittaa lopulliselle tuensaajalle, etteivät ne enää ole 
luottamuksellisia; 

 
– luottamukselliset tiedot vastaanottanut lopullinen tuensaaja saa ne myöhemmin ilman 

salassapitovelvollisuutta kolmannelta osapuolelta, jolla on niihin laillinen omistusoikeus ja jolla ei 
ole salassapitovelvollisuutta. 

 
3. Rahoituksen saajat sitoutuvat käyttämään tällaisia luottamuksellisia tietoja ainoastaan hankkeen 

toteutuksen yhteydessä, jollei antavan osapuolen kanssa muuta sovita. 
 

4. Edellä olevien kohtien määräysten estämättä sellaisten tietojen, asiakirjojen ja muun aineiston 
käsittelyssä, joiden katsotaan edellyttävän suojaamista luvattoman ilmaisemisen estämiseksi ja jotka 
on tämän vuoksi turvaluokiteltu (jäljempänä ’turvaluokitellut tiedot’), on noudatettava tällaisiin tietoihin 
sovellettavia kansallisen, Euroopan yhteisön, Euroopan unionin ja kansainvälisen lainsäädännön 
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sääntöjä, mukaan lukien turvaluokiteltujen tietojen käsittelyä koskevat komission sisäiset säännöt. 
Tätä velvoitetta sovelletaan myös vaarallisten materiaalien ja aineiden käsittelyyn sekä kaikkiin 
turvallisuusrajoitusten tai vienti- tai siirtovalvonnan alaisiin tietoihin ja materiaaleihin. Jos rahoituksen 
saaja on sijoittautunut sellaiseen kolmanteen maahan, joka on tehnyt unionin tai Euratomin kanssa 
erityisen kahdenvälisen turvallisuutta (mukaan lukien vaarallisten materiaalien käsittely ja siirto) 
koskevan sopimuksen tai jos rahoituksen saaja on tällaisen sopimuksen unionin tai Euratomin 
kanssa tehnyt kansainvälinen järjestö, sovelletaan myös kyseistä kahdenvälistä 
turvallisuussopimusta. Rahoituksen saajien on varmistettava, että niiden välinen konsortiosopimus on 
sopusoinnussa sovellettavan turvallisuuslainsäädännön kanssa. 

 
 
34. KOLMANNEN MAAN KANSSA KOORDINOIDUN EHDOTUSPYYNNÖN TULOKSENA 

TOTEUTETTAVA HANKE, JOTA KOORDINOIDAAN ASIANOMAISEN KOLMANNEN MAAN 
RAHOITTAMAN MUUN HANKKEEN KANSSA  

 
1. Hanke koordinoidaan liitteessä I kuvatun kolmannen maan hankkeen [kolmannen maan hankkeen 

nimi] (’kolmannen maan hanke’) kanssa. 
 

2. Koordinointisopimus 
Rahoituksen saajien katsotaan tehneen kolmannen maan hankkeen kumppaneiden kanssa 
koordinointisopimuksen, jonka on oltava sopusoinnussa tämän avustussopimuksen ja 
konsortiosopimuksen määräysten kanssa. Koordinointisopimuksessa on määrättävä muun muassa: 
 
i) hankkeiden keskinäisestä organisoinnista, päätöksentekomenettelyt mukaan lukien; 
 
ii) immateriaalioikeuksista (esimerkiksi suojaamisesta, levittämisestä, hyödyntämisestä ja 
käyttöoikeuksista); 
 
iii) keskinäisten riitojen ratkaisusta, vallan väärinkäyttöä koskevat tapaukset mukaan lukien; 
 
iv) vastuusta, vahingonkorvauksista ja luottamuksellisuutta koskevista järjestelyistä kumppaneiden 
välillä. 

 
3. Irtisanominen 

Niiden tapausten lisäksi, joista määrätään II.38 artiklassa, komissio voi irtisanoa avustussopimuksen 
seuraavissa tapauksissa: 
 
– jos kolmannen maan hankkeen toteutusta ei aloiteta viimeistään liitteessä I mainittuna päivänä. 

Tällaisissa tapauksissa mitään kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet hankkeesta konsortiolle, ei 
voida kelpuuttaa korvattaviksi [unionin] [Euratomin] rahoitustuella. Lisäksi kaikki konsortiolle 
suoritetut ennakkomaksut sekä kaikki ennakkomaksuista saadut korot on palautettava 
täysimääräisinä komissiolle;  

 
– jos kolmannen maan hankkeen toteutus lopetetaan tai jos siihen liittyviä, liitteessä I määriteltyjä 

teknisiä tai taloudellisia sitoumuksia ei voida enää täyttää. 
Molemmissa tapauksissa sovelletaan II.38 artiklan mukaista menettelyä. 
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35.  VÄLIMIESLAUSEKE, JOTA KÄYTETÄÄN VAIN SELLAISEN OIKEUSSUBJEKTIN PYYNNÖSTÄ, 

JOKA EI SAA [UNIONIN] [EURATOMIN] RAHOITUSTUKEA, JOKA ON SIJOITTAUTUNUT 7. 
PUITEOHJELMAAN ASSOSIOITUMATTOMAAN KOLMANTEEN MAAHAN JA JOKA EI 
KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN VUOKSI KUULU EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN 
TOIMIVALLAN PIIRIIN 

 
1. Tähän avustussopimukseen liittyvät [unionin] [Euratomin] (jäljempänä ’sopimuspuoli’) ja [rahoituksen 

saajan nimi] (jäljempänä ’sopimuspuoli’) (joista käytetään tässä artiklassa yhteisesti nimitystä 
’sopimuspuolet’) väliset riita-asiat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, viedään välimiesmenettelyyn 
jäljempänä selostetulla tavalla. 
 

2. Sopimuspuolet voivat sopia yhdessä yhden ja saman välimiehen nimeämisestä. Jos 
yhteisymmärrykseen ei päästä, on nimettävä välityslautakunta, jossa on kolme välimiestä. Tällöin 
kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen. Näin nimetyt kaksi välimiestä valitsevat kolmannen 
välimiehen, joka toimii välityslautakunnan puheenjohtajana. 
 
Kummankin sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle aikomuksestaan viedä asia välimiesmenettelyyn 
ja nimettävä samassa yhteydessä oma välimiehensä. Jos toinen sopimuspuoli ei kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on saanut ensimmäisen sopimuspuolen ilmoituksen välimiehen nimeämisestä, 
ole ilmoittanut ensimmäiselle sopimuspuolelle nimeämästään välimiehestä, ensimmäinen 
sopimuspuoli voi pyytää pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeriä nimeämään toisen välimiehen. 
 

3. Sopimuspuolten on kuukauden kuluessa välimiesten nimeämisestä sovittava välityslautakunnan 
tehtävistä ja noudatettavasta menettelystä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä tässä määräajassa – 
tai jos on kyse asioista, joita välityslautakunnan tehtävänmäärittely ei kata –, sovelletaan 
oikeussubjektien luonteen mukaan joko kansainvälisten järjestöjen ja valtioiden välisiä tai 
kansainvälisten järjestöjen ja yksityisten osapuolten välisiä riitoja koskevia pysyvän 
välitystuomioistuimen valinnaisia välimiesmenettelysääntöjä.  
 

4. Välimiesoikeudenkäynti suoritetaan Brysselissä. 
 

5.  Välimies tai välityslautakunta soveltaa riidan ratkaisemisessa avustussopimuksessa määrättyjä 
ehtoja, seitsemänteen tutkimuspuiteohjelmaan liittyviä [Euratomin] [Euroopan yhteisön ja Euroopan 
unionin] säädöksiä, yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta ja sen 
soveltamissääntöjä, muuta [Euratomin ja Euroopan unionin] [Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin] 
oikeutta sekä toissijaisesti [Euroopan unionin yleisen talousarvion täytäntöönpanoa koskevien 
sisäisten sääntöjen mukaisesti määräytyvän toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän 
päätoimipaikan sijaintimaan] lakia. Välimiehen tai välityslautakunnan on välitystuomiossaan 
esitettävä yksityiskohtaiset perustelut päätökselleen. 
 

6. Välitystuomio on lopullinen ja sitoo sopimuspuolia, jotka antavat nimenomaisen suostumuksensa 
siihen, etteivät ne valita tuomiosta tai hae sen uudelleenkäsittelyä. 
 

7. Välimies tai välityslautakunta jakaa sopimuspuolten kesken kustannukset, joihin sisältyvät kaikki 
sopimuspuolten välimiesmenettelystä suorittamat kohtuulliset maksut. 
 

8. Välimiesmenettelyjen kieli on englanti. 
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36. TAPAUKSET, JOISSA RAHOITUKSEN SAAJA EI SAA RAHOITUSTUKEA JA KOMISSIO EI 

VASTUSTA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTOA TAI YKSINOMAISEN LISENSSIN MYÖNTÄMISTÄ 
 

Poiketen siitä, mitä II.27 artiklan 4 kohdassa ja II.32 artiklan 8 kohdassa määrätään, komissio ei vastusta 
tulosaineiston omistusoikeuden siirtoa tai tulosaineistoa koskevan yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on sijoittautunut seitsemänteen puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos sitä suunnittelevat rahoituksen saajat, jotka eivät saa [unionin] [Euratomin] 
rahoitustukea, ja jos suunniteltu omistusoikeuden siirto tai lisenssin myöntäminen koskee kyseisen 
rahoituksen saajan itsensä tuottamaa tulosaineistoa.  
 
 

36 b (TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT HANKKEET) TAPAUKSET, JOISSA RAHOITUKSEN SAAJA EI SAA 
RAHOITUSTUKEA JA KOMISSIO EI VASTUSTA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTOA TAI YKSINOMAISEN 
LISENSSIN MYÖNTÄMISTÄ 

 
Poiketen siitä, mitä II.27 artiklan 4 kohdassa ja II.32 artiklan 8 kohdassa määrätään, komissio ei vastusta 
tulosaineiston omistusoikeuden siirtoa tai tulosaineistoa koskevan yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on sijoittautunut seitsemänteen puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos sitä suunnittelevat kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneet rahoituksen 
saajat, jotka eivät saa unionin rahoitustukea, ja jos suunniteltu omistusoikeuden siirto tai lisenssin 
myöntäminen koskee tulosaineistoa, jonka kyseinen rahoituksen saaja on tuottanut itse oman tausta-
aineistonsa pohjalta. 

 
 
37. TULOSAINEISTON KÄYTTÖOIKEUDET EURATOMIN TARKOITUKSIIN  
 

Euratom saa maksutta käyttöoikeudet hankkeessa tuotettuun tulosaineistoon ydinenergia-alan 
kansainvälisten tutkimus- ja yhteistyösopimusten neuvottelemista ja tekemistä sekä niihin osallistumista 
varten. Näihin käyttöoikeuksiin sisältyy myös oikeus myöntää kyseistä tulosaineistoa koskevia 
alilisenssejä kolmansille osapuolille, jotka ovat osallistujina kunkin yhteistyösopimuksen määräysten 
mukaisesti. 

 
 
38. ERIKOISTAPAUS, JOSSA KOORDINAATTORINA ON KESKI- TAI KORKEA-ASTEEN OPPILAITOS 

TAI JULKISYHTEISÖ, JA HALLINNOINTIVALTUUDET ON ANNETTU KOLMANNELLE 
OSAPUOLELLE, JOKA ON KOORDINAATTORIN LUOMA, SEN MÄÄRÄYSVALLASSA TAI SIIHEN 
SIDOKSISSA 

 
Tämän avustussopimuksen 5 artiklassa mainitun pankkitilin haltija on [kolmas osapuoli, jolla on 
hallinnointivaltuudet]. [Unionin] [Euratomin] rahoitustuki maksetaan [kolmas osapuoli, jolla on 
hallinnointivaltuudet], joka ottaa sen vastaan konsortiota edustavan koordinaattorin puolesta. Maksamalla 
[unionin] [Euratomin] rahoitustuen kyseiselle oikeussubjektille komissio vapautuu 
maksuvelvollisuudestaan.  

 
Koordinaattori voi siirtää II.2 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa mainitut tehtävät kyseiselle 
oikeussubjektille. Koordinaattori on yksin vastuussa [unionin] [Euratomin] rahoitustuesta ja 
avustussopimuksen määräysten noudattamisesta. 

 



FP7 Grant Agreement – List of Special Clauses                                                        Version 8, 14/11/2011 

 20

 
39. ”AVOIN JULKAISEMINEN” (AIHEALUEET ”TERVEYS”, ”ENERGIA”, ”YMPÄRISTÖ (MYÖS 

ILMASTONMUUTOS)”, ”TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA” (HAASTEET 2 JA 4), JA 
”YHTEISKUNTA- JA TALOUSTIETEET SEKÄ HUMANISTISET TIETEET” SEKÄ TOIMET 
”TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT” (VERKKOINFRASTRUKTUURIT) JA ”TIEDE 
YHTEISKUNNASSA” 

 

Sen lisäksi, mitä II.30 artiklan 4 kohdassa määrätään, rahoituksen saajien on annettava johonkin 
organisaatio- tai tutkimusalakohtaiseen julkaisuarkistoon talletettavaksi sähköisessä muodossa oleva 
kappale kunkin ennen loppuraporttia tai sen jälkeen julkaistun, tulosaineistoon liittyvän tieteellisen 
julkaisun julkaistusta versiosta tai julkaistavaksi hyväksytystä lopullisesta käsikirjoituksesta; kappale on 
annettava talletettavaksi kyseisten julkaisujen julkaisuajankohtana.  

Rahoituksen saajien on pyrittävä parhaansa mukaan varmistamaan, että sähköinen kappale on 
julkaisuarkiston kautta vapaasti ja sähköisessä muodossa kenen tahansa käytettävissä: 
– välittömästi, jos tieteellinen julkaisu julkaistaan ”avoimen julkaisemisen” (open access) periaatetta 

noudattaen eli siten, että myös sähköinen versio on saatavana maksutta julkaisijan kautta, tai 
– [X6] kuukauden kuluessa julkaisemisesta. 

 

40. TULOSAINEISTON LEVITTÄMINEN (AIHEALUE ”TIEDE YHTEISKUNNASSA” – ERITYISEHTOA 
KÄYTETÄÄN AINOASTAAN KOORDINOINTI- JA TUKITOIMISSA, JOS SEN KÄYTTÖ MAINITAAN 
TYÖOHJELMASSA) 

 
Komissio valtuutetaan julkaisemaan konsortion levittämää tulosaineistoa sen muodosta ja käytetystä 
välineestä riippumatta erityisesti komission puolesta toimivan Euroopan laajuisen tiedonvälittäjän avulla. 
Jotta tällainen tulosaineisto olisi helpommin kolmansien osapuolten saatavilla, komissio voi mukauttaa 
sitä haluamallaan tavalla, kuten laatia siitä käännöksen. Kaikille kolmansille osapuolille on annettava lupa 
käyttää julkaistua tulosaineistoa ilmaiseksi ei-kaupallisiin opetustarkoituksiin. 

 
Edellä mainitun varmistamiseksi konsortion on tulosaineiston levittämisen jälkeen annettava siitä 
koordinaattorin kautta komissiolle sähköinen kopio ja varmistettava, että mahdollisesti tarvittavat luvat on 
saatu ja että se ei ole hyväksynyt oikeudellisia velvoitteita, jotka voisivat olla ristiriidassa tämän 
erityisehdon kanssa. 
 

 

41. TÄYDENTÄVÄT AVUSTUSSOPIMUKSET 
1. Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan säännösten lisäksi seuraavia määritelmiä: 

a) Täydentävällä avustussopimuksella tarkoitetaan unionin kanssa tehtyä sopimusta, joka koskee 
hanketta täydentävää työtä ja johon viitataan jäljempänä kohdassa 2. 

b) Täydentävällä rahoituksen saajalla tarkoitetaan tätä avustussopimusta täydentävän 
avustussopimuksen perusteella rahoitusta saavaa tahoa. 

2. Tämä avustussopimus täydentää seuraavaa avustussopimusta: [numero, nimi/koordinaattori] 
[ehdotuspyynnön [ehdotuspyynnön nimi] tuloksena tehty avustussopimus].  

                                                 
6 Aika X on 6 kuukautta aihealueilla ”Terveys”, ”Energia”, ”Ympäristö (myös ilmastonmuutos)”, ”Tieto- ja viestintäteknologia” 
(haasteet  2 ja 4) sekä toimessa ”Tutkimusinfrastruktuurit” (verkkoinfrastruktuurit) ja 12 kuukautta aihealueella ”Yhteiskunta- 
ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet” sekä toimessa ”Tiede yhteiskunnassa”. 
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3. Täydentävillä rahoituksen saajilla on rahoituksen saajien oikeudet ja velvollisuudet suhteessa liitteessä 
II oleviin II.32, II.33 ja II.34 artiklaan {Käyttöoikeudet}. Täydentävien rahoituksen saajien osalta nämä 
oikeudet ja velvollisuudet rajoittuvat kuitenkin ainoastaan tulosaineistoon, eivätkä koske tausta-
aineistoa. Täydentävät rahoituksen saajat eivät ole tämän avustussopimuksen merkityksissä konsortion 
jäseniä. 

4. Koordinaattorin on toimitettava liitteessä II olevan II.4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 2 kohdan a 
alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista raporteista kopio täydentävän 
avustussopimuksen koordinaattorille. Täydentävän rahoituksen saajan on käsiteltävä tätä tietoa II.9 
artiklan {Luottamuksellisuus} ja liitteessä II olevan C osan {Immateriaalioikeudet, hyödyntäminen ja 
levittäminen} mukaisesti.  

5. Täydentävien avustussopimusten välinen koordinointi: 

a) Täydentävien rahoituksen saajien katsotaan tehneen kirjallisen sopimuksen täydentävien 
avustussopimusten välisestä koordinoinnista. 

b) Jotta täydentävien avustussopimusten perusteella tehtävät työt olisivat keskenään johdonmukaisia, 
rahoituksen saajien on perustettava ja käytettävä työryhmiä ja neuvoa-antavia rakenteita, joihin 
osallistuu täydentävien avustussopimusten edustajia. Näiden täydentävien avustussopimusten 
rahoituksen saajien on yhdessä huolehdittava yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta, myös 
kysymyksissä, jotka liittyvät tulosten hallinnointiin, yhteisiin periaatteisiin standardoinnin suhteen, pk-
yritysten osallistumiseen, yhteyksiin sääntelylliseen ja poliittisen tason toimintaan sekä yhteiseen 
tulostenlevittämis- ja tiedottamistoimintaan. 
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