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1. KPC LĪDZDALĪBA 

1. [Savienība] [Euratom]  projektu daļēji īsteno ar tās Kopīgā pētniecības centra (KPC) palīdzību, 
ievērojot šādus nosacījumus. 

(a) Šajā piešķīruma nolīgumā KPC uzskata par pētniecības organizāciju. 

(b) Šajā piešķīruma nolīgumā KPC uzskata par saņēmēju. Tam ir tādas pašas tiesības un pienākumi 
kā citiem saņēmējiem, un tas ir 1. panta 1. punktā norādītā konsorcija loceklis. 

(c) Komisija no 6. pantā minētā iepriekšējā finansējuma rezervē KPC [summa cipariem] euro [summa 
vārdiem euro]. 

KPC piekrīt, ka Komisija tā vārdā no šīs iepriekšēja finansējuma daļas pārskaita Garantiju fondā 
[summa cipariem] euro ([summa vārdiem] euro), kas atbilst II.20. pantā minētajam saņēmēja 
ieguldījumam Garantiju fondā un veido [5 %] no KPC paredzētā [Savienības] [Euratom] 
maksimālā finanšu ieguldījuma, kā norādīts I pielikumā. 

(d) Papildus II.4. pantā minētajiem dokumentiem konsorcijs dara Komisijai zināmu II.6. panta b) un 
c) apakšpunktā minēto maksājumu summas, kas Komisijai jāpārskaita KPC. 

(e) Šim piešķīruma nolīgumam ir noteicošais spēks pār visiem konsorcija nolīgumiem, ko parakstījusi 
Komisija, kuru pārstāv KPC. 

2. Neskarot citu saņēmēju tiesības, attiecības starp […] ģenerāldirektorātu un KPC Komisijā reglamentē 
piešķīruma nolīguma […] pielikumā izklāstītā administratīvā vienošanās. 

 

2. STARPTAUTISKAS ORGANIZĀCIJAS (vispārīgi noteikumi)  

1. Arbitrāža 

a. Visus tos strīdus starp Komisiju („Puse”) un starptautisku(-ām) organizāciju(-ām) („Puse”), kas 
rīkojas kā saņēmējs(-i) (šajā piešķīruma nolīguma pantā kopā sauktas „Puses”), kuri saistīti ar 
piešķīruma nolīgumu un kurus nevar atrisināt mierīgā ceļā, iesniedz izskatīšanai arbitrāžas 
komitejā saskaņā ar turpmāk norādīto procedūru.  

b. Ja kāda Puse paziņo citai Pusei par nodomu izmantot arbitrāžas procedūru, paziņotāja Puse 
dara zināmu arī tās iecelto arbitru. Otra Puse arbitru ieceļ mēneša laikā pēc minētā rakstiskā 
paziņojuma saņemšanas. 

Abi arbitri, kopīgi vienojoties, trīs mēnešos pēc otrās Puses arbitra iecelšanas ieceļ trešo arbitru, 
kas ir arbitrāžas komitejas priekšsēdētājs, ja vien abas Puses nevienojas par vienīgā arbitra 
iecelšanu.  

c. Vienu mēnesi pēc trešā arbitra iecelšanas Puses vienojas par arbitrāžas komitejas pilnvarām, 
tostarp par piemērojamo procedūru. 

d. Arbitrāžas process notiek Briselē. 

e. Arbitrāžas komiteja piemēro piešķīruma nolīguma nosacījumus. Arbitrāžas komiteja savā 
nolēmumā sīki izklāsta tā pamatojumu. 

f. Arbitrāžas nolēmums ir galīgs un saistošs Pusēm, kas ar šo nepārprotami piekrīt atteikties no 
jebkāda veida pārsūdzības vai pārskatīšanas tiesībām.  

g. Arbitrāžas komiteja proporcionāli sadala starp Pusēm izmaksas, tostarp abu Pušu izdevumus 
saistībā ar piemērotu atlīdzību par tās veikto arbitrāžu. 
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2. Apliecinājumi par finanšu pārskatiem un/vai metodiku  

Atsaucoties uz II.4. panta 4. punktu, apliecinājumus par finanšu pārskatiem un/vai metodiku, kurus 
starptautiskai organizācijai ir pienākums iesniegt, saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem un 
procedūrām var sagatavot iekšējais vai ārējais revidents, kas parasti veic šīs organizācijas revīziju. 

3. Kontroles un revīzijas 

Eiropas Savienības kompetentās iestādes visus kontroles vai revīzijas pieprasījumus saskaņā ar 
II.22. pantu adresē starptautiskās organizācijas ģenerāldirektoram.  

Starptautiskā organizācija pēc pieprasījuma Eiropas Savienības kompetentajām iestādēm dara 
pieejamu visu finanšu informāciju, tostarp kontu pārskatus saistībā ar darbību, ja to veic starptautiskā 
organizācija vai apakšuzņēmums. Atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantam un 
Eiropas Kopienas Finanšu regulai Eiropas Savienības kompetentās iestādes var veikt ar Eiropas 
Savienības vai Euratom finansēto darbību saistītas kontroles un revīzijas, tostarp pārbaudes uz 
vietas. 

Visas kontroles vai revīzijas tiek veiktas konfidenciāli. 

4. Piemērojamie tiesību akti 
Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā minēts 9. panta 
pirmajā daļā, šo piešķīruma nolīgumu saskaņā ar subsidiaritātes principu reglamentē (norādīt 
dalībvalsti vai EBTA valsti) tiesību akti.]  
 

5. Privilēģijas un neaizskaramība 

Nekas šajā piešķīruma nolīgumā nevar tikt interpretēts kā [starptautiskās organizācijas nosaukums] 
dibināšanas dokumentos vai starptautiskos tiesību aktos nodrošinātu privilēģiju un neaizskaramības 
atcelšana. 

 

3.  APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA (izmanto tikai ANO sistēmas īpašajām aģentūrām un 
starptautiskajām organizācijām, kas pievienojušās 2003. gada 29. aprīļa ANO un EK Finanšu un 
administratīvajam pamatnolīgumam (FAFA)) 

1. Strīdu izšķiršana 

Visus strīdus, kas rodas starp Komisiju un [saņēmēja nosaukums], izšķir saskaņā ar 14. pantu 
Finanšu un administratīvajā pamatnolīgumā, ko Kopiena, kuru pārstāvēja Komisija, un Apvienoto 
Nāciju Organizācija noslēgusi 2003. gada 29. aprīlī (še turpmāk — „FAFA nolīgums”) un kam 
[saņēmēja nosaukums] pievienojies [datums]. 

2. Apliecinājumi par finanšu pārskatiem un/vai metodiku, kontroles un revīzijas 

Attiecībā uz [saņēmēja nosaukums] FAFA nolīgumam pievienotajam dokumentam „Vienošanās par 
to, ka ANO administrētajām un Eiropas Kopienas finansētajām vai līdzfinansētajām darbībām 
piemēro pārbaudes klauzulu” ir noteicošais spēks pār šo piešķīruma nolīgumu un jo īpaši pār tā 
II.4. panta 4. punktu, II.22. un II.23. pantu. 

 

[3. Piemērojamie tiesību akti 
Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā minēts 9. panta 
pirmajā daļā, šo piešķīruma nolīgumu saskaņā ar subsidiaritātes principu reglamentē (norādīt 
dalībvalsts vai EBTA valsts tiesību aktus.]  

4. Privilēģijas un neaizskaramība 
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Nekas šajā piešķīruma nolīgumā nevar tikt interpretēts kā [starptautiskās organizācijas nosaukums] 
dibināšanas dokumentos vai starptautiskos tiesību aktos nodrošinātu privilēģiju un neaizskaramības 
atcelšana. 

 

4. KOORDINĀCIJAS UN ATBALSTA DARBĪBAS (CSA), KURU MĒRĶIS IR ATBALSTĪT PĒTNIECĪBAS 
PASĀKUMUS AR VIENU SAŅĒMĒJU  

Visas atsauces uz “saņēmējiem” vai “konsorciju”, vai “koordinatoru” šajā piešķīruma nolīgumā un tā 
pielikumos uzskata par atsaucēm uz “saņēmēju”. 

 

5. PROJEKTA PĀRSKATĪŠANA  

1. Projektu pārskata [tā vidusposmā] [un/vai projekta beigās]. 

2. Vismaz divus mēnešus pirms pārskatīšanas dienas Komisija saskaņā ar 8. pantu dara konsorcijam 
zināmu projekta pārskatīšanas kārtību, tostarp — attiecīgā gadījumā — paziņo par visām 
sanāksmēm, kuru sasaukšanu tā var ierosināt un kuru organizēšanu tā var uzdot konsorcijam. 
[Saskaņā ar II.3. panta h) punktu Komisija pieprasa katra saņēmēja dalību šādās sanāksmēs.] 

Izmaksas, kas konsorcijam radušās saistībā ar projekta pārskatīšanu, uzskata par II.16. panta 
5. punktā minētā pasākuma attaisnotajām izmaksām. 

3. Projekta pārskatīšanu veic, pamatojoties uz projekta nodevumu pienācīgu izpildi, I pielikumā 
minētajiem mērķiem, kā arī uz sasniegumiem, kas izklāstīti kārtējā ziņojumā par attiecīgo 
laikposmu. 

 

6. IEPRIEKŠĒJA FINANSĒJUMA NOVĒLOTA IZMAKSA 

Neraugoties uz 6. panta noteikumiem, iepriekšējo finansējumu izmaksā ne drīzāk kā 45 dienas pirms 
projekta sākuma datuma. 

 

7. ATLĪDZINĀJUMA LIKMJU IEROBEŽOJUMI KONKRĒTIEM SAŅĒMĒJIEM UN KONKRĒTIEM 
PASĀKUMIEM 

Neraugoties uz II.16. pantu, atlīdzinājuma likme, ko piemēro [saņēmēja(-u) nosaukums(-i)] attiecībā uz 
[pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumiem] [un] [demonstrējumu pasākumiem] [un] [citiem 
pasākumiem], var sasniegt ne vairāk kā [procenti % (< nekā minēts II.16. pantā)]. 

 

8.  SAŅĒMĒJI, KURU PIESKAITĀMO IZMAKSU VIENOTĀ LIKME NEPĀRSNIEDZ 20 % 

Neraugoties uz II.15. panta noteikumiem, saņēmēja [nosaukums] pieskaitāmo izmaksu procentuālā daļa ir 
noteikta [x<20 %] no kopējām tiešajām attaisnotajām izmaksām, izņemot tiešās attaisnotās izmaksas par 
apakšuzņēmuma līgumiem un izmaksas par trešo pušu piešķirtiem resursiem, kas nav izmantoti 
saņēmēja telpās vai teritorijā. 

 

9. SAŅĒMĒJI, KURIEM RADUŠĀS IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR PROJEKTU, BET UZ KURIEM 
NEATTIECAS ES VAI EURATOM IEGULDĪJUMS (piem., parasti no trešām valstīm)  

1. Nosakot [Savienības] [Euratom] finanšu ieguldījumu, neņem vērā šādam(-iem) saņēmējam(–iem) 
radušās izmaksas:  



Septītās Pamatprogrammas piešķīruma nolīgums – Īpašo klauzulu saraksts           8. redakcija, 14.11.2011. 

 7

  ---[saņēmēja nosaukums] 

2. Iepriekšējā punktā minētajam(-iem) saņēmējam(-iem) nepiemēro II pielikuma B daļu, izņemot 
II.23. pantu, II.25. panta 2. un 3. punktu, un visus citus piešķīruma nolīgumā iekļautos finansiālos un 
maksājumu noteikumus. Šim/šiem saņēmējam(-iem) nav jāiesniedz II.4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā un II.4. panta 4. punktā minētie pārskati, un [tam] [tiem] neveic II.22. pantā minētās 
finanšu revīzijas un kontroles. 

3. Ja šis/šie saņēmējs(-i) sniedz pakalpojumus vai nodrošina resursus citam saņēmējam, 
II.3. panta c) un d) punkta piemērošanas vajadzībām to/tos uzskata par trešo(-ām) personu(-
ām). 

 

10. AR SAŅĒMĒJU SAISTĪTAS TREŠĀS PUSES [kopīgās pētniecības struktūrvienības (Unités Mixtes 
de Recherche, unités propres de recherche utt.) EEIG/ grupas/ saistītie uzņēmumi] 

1. Ar [saņēmēja nosaukums] ir saistītas šādas trešās puses:  

 --[tiesību subjekta nosaukums] 

 --[tiesību subjekta nosaukums] 

2. Saskaņā ar piešķīruma nolīguma noteikumiem saņēmējs var pieprasīt segt izmaksas, kas iepriekš 
minētajām trešām pusēm radušās projekta īstenošanā. Šos ieguldījumus neuzskata par projekta 
ieņēmumiem.  

Trešās puses projekta izmaksas pēc analoģijas nosaka saskaņā ar piešķīruma nolīguma II pielikuma 
B daļas noteikumiem. Katra trešā puse pieprasa segt attaisnotās izmaksas saskaņā ar II.14. un 
II.15. pantā paredzētajiem principiem. Saņēmējs iesniedz Komisijai:  

- par katru trešo pusi — atsevišķu finanšu pārskatu saskaņā ar C veidlapā norādīto paraugu. Šīs 
izmaksas neiekļauj saņēmēja C veidlapā; 

- par katru trešo pusi — apliecinājumu par finanšu pārskatu un/vai metodiku saskaņā ar šā 
piešķīruma nolīguma attiecīgajiem noteikumiem; 

finanšu ziņojuma kopsavilkumu, kurā apvienotas atsevišķajos finanšu pārskatos norādītās trešo pušu 
un saņēmēja segtās attaisnotās izmaksas, pievienotu saņēmēja C veidlapai.  

Iesniedzot II.4. pantā minētos ziņojumus, konsorcijs norāda katras trešās puses veikto darbu un 
izmantotos resursus, minot saistību ar attiecīgo saņēmēju. 

3. To izmaksu attaisnojamību, ko trešā puse pieprasījusi saņēmējam, var pārbaudīt trešo pušu 
kontrolēs un revīzijās saskaņā ar II.22. un II.23. pantu. 

4.  Vienīgi saņēmējs ir atbildīgs [Savienības][Euratom]  un citu saņēmēju priekšā par trešām pusēm, kas 
ir ar to saistītas. Saņēmējs pārliecinās, ka trešās puses ievēro piešķīruma nolīguma noteikumus. 



Septītās Pamatprogrammas piešķīruma nolīgums – Īpašo klauzulu saraksts           8. redakcija, 14.11.2011. 

 8

 

11. ATTIECĪBĀ UZ ES — PAZIŅOJUMS KOMISIJAI GADĪJUMOS, KAD PAREDZĒTA ĪPAŠUMTIESĪBU 
NODOŠANA UN/VAI EKSKLUZĪVAS LICENCES PIEŠĶIRŠANA 

1. Ja saņēmējs ir paredzējis projekta īstenošanas laikā un X1 gadus pēc projekta pabeigšanas nodot 
īpašumtiesības uz jaunām zināšanām vai piešķirt ekskluzīvu licenci attiecībā uz jaunām zināšanām 
trešai personai, kas reģistrēta ar Septīto pamatprogrammu nesaistītā trešā valstī, viņš 90 dienas 
iepriekš paziņo Komisijai par paredzēto nodošanu vai piešķiršanu. 

Paziņojums var attiekties tikai uz esošām un īpaši definētām jaunām zināšanām. Paziņojumā jāietver 
pietiekami sīka informācija par šādām jaunām zināšanām, paredzēto tiesību pēcteci vai licences 
ņēmēju, kā arī jauno zināšanu (potenciālo) izmantojumu un iespējamajām piekļuves tiesībām. Turklāt 
jāveic arī paredzētās nodošanas vai piešķiršanas pamatots novērtējums attiecībā uz tās ietekmi uz 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju, atbilstību ētikas principiem un ietekmi uz drošības apsvērumiem. 

Komisija jebkurā laikā var paziņot saņēmējam, ka paziņojums nav pilnīgs, vai pieprasīt papildu 
informāciju. Nodošanu vai piešķiršanu nedrīkst veikt, pirms Komisijai nākamajā punktā noteiktajā 
laikposmā ir bijusi iespēja izteikt iebildumus. 

2. Komisija pret jauno zināšanu īpašumtiesību nodošanu vai ekskluzīvas licences piešķiršanu attiecībā 
uz jaunām zināšanām var izteikt iebildumus 60 dienās pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas vai — 
attiecīgā gadījumā — pēc pieprasītās papildu informācijas saņemšanas, ja tā uzskata, ka paredzētā 
nodošana vai piešķiršana nav saskaņā ar Eiropas ekonomikas konkurētspējas attīstības interesēm 
vai neatbilst ētikas principiem vai drošības apsvērumiem. 

Šādos gadījumos nodošana vai piešķiršana nenotiek, ja vien Komisija nepārliecinās, ka tiks īstenoti 
atbilstīgi aizsardzības pasākumi, un neizdod rakstisku nodošanas vai piešķiršanas atļauju. 
 

[Tikai piešķīruma nolīgumiem ar vairākiem saņēmējiem, ja nepieciešams 
 3. Neatkarīgi no II.27. panta 4. punkta, II.32. panta 8. punkta un šā panta 2. punkta Komisija neceļ 

iebildumus pret jauno zināšanu īpašumtiesību nodošanu vai ekskluzīvas licences piešķiršanu 
attiecībā uz jaunām zināšanām, ja to plāno saņēmēji, kuri nesaņem Savienības finansiālo 
ieguldījumu, ciktāl plānotā nodošana vai piešķiršana attiecas uz šādu saņēmēju radītām jaunām 
zināšanām. Turklāt par šādu paredzēto nodošanu vai piešķiršanu nav jāsniedz iepriekš 1. punktā 
minētais paziņojums Komisijai.] 
 

11.a .ATTIECĪBĀ UZ EURATOM — PAZIŅOJUMS KOMISIJAI GADĪJUMOS, KAD PAREDZĒTA 
ĪPAŠUMTIESĪBU NODOŠANA UN/VAI EKSKLUZĪVAS LICENCES PIEŠĶIRŠANA 

1) Ja saņēmējs ir paredzējis projekta īstenošanas laikā un X1 gadus pēc projekta pabeigšanas nodot 
īpašumtiesības uz jaunām zināšanām vai piešķirt ekskluzīvu licenci attiecībā uz jaunām zināšanām 
trešai personai, kas reģistrēta ar Septīto pamatprogrammu nesaistītā trešā valstī, viņš 90 dienas 
iepriekš paziņo Komisijai par paredzēto nodošanu vai piešķiršanu. Tomēr šo papildu paziņošanas 
prasību nepiemēro nodošanai vai piešķiršanai, ko paredzējuši saņēmēji, kuri nesaņem Euratom 
finanšu ieguldījumu, ja paredzētā nodošana vai piešķiršana attiecas uz šādu saņēmēju radītām 
jaunām zināšanām. 

Paziņojums var attiekties tikai uz esošām un īpaši definētām jaunām zināšanām. Paziņojumā jāietver 
pietiekami sīka informācija par šādām jaunām zināšanām, paredzēto tiesību pēcteci vai licences 
ņēmēju, kā arī jauno zināšanu (potenciālo) izmantojumu un iespējamajām piekļuves tiesībām. Turklāt 
jāveic arī paredzētās nodošanas vai piešķiršanas pamatots novērtējums attiecībā uz tās ietekmi uz 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju, tās atbilstību ētikas principiem un tās ietekmi uz dalībvalstu 

                                                 
1 Jānosaka, ņemot vērā projekta pētniecības jomu, mērķus un iespējamos rezultātus. 
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aizsardzības interesēm Eiropas Atomenerģijas Kopienas (Euratom) dibināšanas līguma 24. panta 
nozīmē. 

Komisija jebkurā laikā var paziņot saņēmējam, ka paziņojums nav pilnīgs, vai pieprasīt papildu 
informāciju. Nodošanu vai piešķiršanu nedrīkst veikt, pirms Komisijai nākamajā punktā noteiktajā 
laikposmā ir bijusi iespēja izteikt iebildumus. 

2) Komisija pret jauno zināšanu īpašumtiesību nodošanu vai ekskluzīvas licences piešķiršanu attiecībā 
uz jaunajām zināšanām var izteikt iebildumus 60 dienās pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas vai — 
attiecīgā gadījumā — pēc pieprasītās papildu informācijas saņemšanas, ja tā uzskata, ka paredzētā 
nodošana vai piešķiršana nav saskaņā ar Eiropas ekonomikas konkurētspējas attīstības interesēm 
vai neatbilst ētikas principiem vai dalībvalstu aizsardzības interesēm Eiropas Atomenerģijas 
Kopienas (Euratom) dibināšanas līguma 24. panta nozīmē. 

Šādos gadījumos nodošana vai piešķiršana nenotiek, ja vien Komisija nepārliecinās, ka tiks īstenoti 
atbilstīgi aizsardzības pasākumi, un neizdod rakstisku nodošanas vai piešķiršanas atļauju. 

  

12.  PIEKĻUVES TIESĪBU NEESĪBA SAISTĪTIEM UZŅĒMUMIEM  

Šim piešķīruma nolīgumam nepiemēro II.34. panta 3. punktu attiecībā uz piekļuves tiesībām, ko piešķir 
saistītiem uzņēmumiem. 

 

13.  ĒTIKAS NOTEIKUMI  

1.  Saņēmēji ievēro Septītās pamatprogrammas ētikas pamatprincipus, visus piemērojamos tiesību 
aktus, visus attiecīgos turpmāk pieņemtos tiesību aktus un Septītās pamatprogrammas īpašās 
programmas „Sadarbība”, „Idejas”, „Cilvēki”, „Iespējas” (2007.–2013.) un „Euratom” (2007.–2011.)2. 

2. Saņēmēji apņemas šajā projektā neveikt pētniecību, kas būtu saistīta ar šādiem pasākumiem: 

(a) pētniecības pasākumi, kuru mērķis ir cilvēka klonēšana reproduktīviem nolūkiem, 

(b) pētniecības pasākumi, kuru mērķis ir pārveidot cilvēka ģenētisko mantojumu un kuru rezultātā 
šādas izmaiņas varētu kļūt pārmantojamas, 

(c) pētniecības pasākumi ar mērķi radīt cilvēka embrijus, kuri paredzēti tikai zinātniskai pētniecībai 
vai cilmes šūnu iegūšanai, tostarp izmantojot somatisko šūnu kodola pārstādīšanu. 

 

14.  PĒTNIECĪBAS PASĀKUMI, KAS SAISTĪTI AR CILVĒKA EMBRIJU UN CILVĒKA EMBRIJU CILMES 
ŠŪNU IZMANTOŠANU  

Saņēmēji rakstiski informē Komisiju par visiem pētniecības pasākumiem, kas var būt saistīti ar cilvēka 
embriju vai cilvēka embriju cilmes šūnu izmantošanu, ja vien šādi noteikumi nav īpaši apstiprināti 
piešķīruma nolīguma I pielikumā. Šādus pētījumus nedrīkst veikt, pirms saņemta rakstiska Komisijas 
piekrišana. Komisija dod piekrišanu, ievērojot tās iekšējās procedūras. Ja šādus pētījumus neapstiprina, 
Komisija tos nefinansē kā daļu no projekta, un tā var lauzt piešķīruma nolīgumu, ja projektu bez šiem 
pētījumiem nav iespējams turpināt. 

                                                 
2 Padomes lēmumi par īpašajām programmām: 2006/971/EK par programmu „Sadarbība”, 2006/972/EK par 
programmu „Idejas”, 2006/973/EK par programmu „Cilvēki”, 2006/974/EK par programmu „Iespējas” un 
2006/976/Euratom par programmu „Euratom”. 
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15.  ĒTIKAS PĀRBAUDE  

1. Saņēmējs(-i) iesniedz Komisijai rakstisku apstiprinājumu, ka ir saņemts(-i) labvēlīgs atzinums(-i) no 
attiecīgās ētikas komitejas(-ām) un — attiecīgā gadījumā — regulatīvs apstiprinājums(-i) no valsts vai 
vietējās kompetentās iestādes vai iestādēm valstī, kurā paredzēts veikt pētniecību, pirms tiek uzsākta 
Komisijas apstiprināta pētniecība, kam nepieciešami šādi atzinumi vai apstiprinājumi. Attiecīgās 
valsts vai vietējās ētikas komitejas oficiālā apstiprinājuma kopija jāiesniedz Komisijai.  

 
[2. Ja Komisija ir veikusi ētikas pārbaudi, saņēmējs(-i) nodrošina, ka saskaņā ar projektu veiktie pētījumi 

pilnībā atbilst šādām no ētikas pārbaudes izrietošām papildu prasībām: 
 

Teksts brīvā formā ar skaidriem, praktiski izmantojamiem secinājumiem, kas izriet no ētikas 
pārbaudes.] 

 

16.  KLĪNISKIE PĒTĪJUMI (īpaši attiecas uz biomedicīnas pētījumiem, kas saistīti ar cilvēkiem)  

1. Saņēmējs(-i) iesniedz Komisijai paziņojumu, ar ko apstiprina, ka ir saņemts(-i) labvēlīgs atzinums(-i) 
no attiecīgās(-ajām) ētikas komitejas(-ām) un — attiecīgā gadījumā — regulatīvs(-i) apstiprinājums(-i) 
no valsts vai vietējās(-ām) kompetentās(-ajām) iestādes(-ēm) attiecīgajā valstī, pirms tiek uzsākti ar 
cilvēkiem saistīti biomedicīnas pētījumi.  

 
2. (Attiecībā uz biomedicīnas pētījumiem, kas saistīti ar cilvēkiem, tostarp klīniskiem vai citiem 

izmēģinājumiem) Komisija nekādā ziņā nav uzskatāma par sponsoru klīniskiem izmēģinājumiem, kas 
minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm.  

 
Šādu(-s) sponsoru(-s) norāda I pielikumā.  

 
Attiecībā uz izmēģinājumiem, kas nav ietverti Direktīvā 2001/20/EK, I pielikumā norāda to personu 
vai organizāciju, kas ir atbildīga par izmēģinājuma ierosināšanu, koordinēšanu un uzraudzību. 

 

17.  ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR TO, KĀ ATLĪDZINĀMA PIEKĻUVE ZINĀTNISKIEM PAKALPOJUMIEM, KAS 
BRĪVI PIEEJAMI AR SAKARU TĪKLU PALĪDZĪBU  

A : Izpildes pienākumi 
Saņēmējs, kurš ir atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināta piekļuve I pielikumā norādītajai infrastruktūrai vai 
instalācijai (še turpmāk — „piekļuves sniedzējs”), papildus citiem šā piešķīruma nolīguma noteikumiem: 

a) ar sakaru tīklu palīdzību nodrošina brīvu piekļuvi I pielikumā norādītajiem zinātniskajiem 
pakalpojumiem; 

b) uztic zinātnieku aprindām piedāvāto pakalpojumu regulāru novērtēšanu ārējai padomei, ko veido 
starptautiski nozares eksperti, kurus iecēlis konsorcijs un rakstiski apstiprinājusi Komisija.  

B : Finanšu noteikumi 
[Savienības] [Euratom]  finanšu atbalsts piekļuves izmaksām nepārsniedz 20 % no darbības izmaksām, 
kas rodas, projekta īstenošanas laikā ar instalācijas palīdzību nodrošinot minēto piekļuvi, izņemot visus 
kapitālieguldījumus infrastruktūrā. 
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18.  E-INFRASTRUKTŪRAS PASĀKUMI 

Definīcijas 
Papildus II.1. pantā minētajām definīcijām šajā piešķīruma nolīgumā piemēro šādas definīcijas. 
 
Savienojamība ir viena vai vairākas ķēdes, ar kā palīdzību pilndupleksa datu plūsmas iespējams 
pārraidīt starp noteiktiem galapunktiem, kā norādīts I pielikumā. 
 
Savienojamības pakalpojumi ir visi citi pasākumi savienojamības nodrošināšanai, kā paredzēts 
II.16. pantā. 

 
Finanšu noteikumi 

Izņēmums no II.16. panta — maksimālā atlīdzinājuma likme I pielikumā paredzēto vajadzīgo 
savienojamības pakalpojumu nepārtrauktai nodrošināšanai un modernizēšanai ir 50 % no kopējām 
attaisnotajām izmaksām. 

 

19.  NETIEŠO IZMAKSU IEROBEŽOJUMS PASĀKUMU/ INFRASTRUKTŪRU INTEGRĒŠANAI UN 
SAGATAVOŠANĀS POSMAM 

Ar koordinācijas un atbalsta pasākumiem saistītās netiešās izmaksas, izņemot ar šo pasākumu 
pārvaldību saistītās izmaksas, atlīdzina ne vairāk kā 7 % apmērā no tiešajām attaisnotajām izmaksām, 
kuras saistītas ar šiem pasākumiem, izņemot tiešās attaisnotās izmaksas par apakšuzņēmuma līgumiem 
un izmaksas par trešo pušu piešķirtiem resursiem, kas nav izmantoti saņēmēja telpās vai teritorijā.   

 

20.  IEPRIEKŠĒJA FINANSĒJUMA PIRMAIS MAKSĀJUMS (attiecas uz DG TREN) 

Neraugoties uz 6. pantu, iepriekšēju finansējumu koordinatoram izmaksā 45 dienas pēc tam, kad 
Komisija ir informēta par visu 1. panta 1. punktā minēto saņēmēju pievienošanos piešķīruma nolīgumam. 

 

21.  KLASIFICĒTI DATI VAI INFORMĀCIJA PAR BĪSTAMIEM MATERIĀLIEM3 (īpaši attiecas uz 
projektiem, kas saistīti ar drošību) 

Ja klasificētu informāciju izmanto kā iepriekš uzkrātas zināšanas vai plāno radīt kā jaunas zināšanas, vai 
to patlaban rada kā jaunas zināšanas, vai ja bīstamu materiālu vai vielu nodošanai ir vajadzīgas 
izvešanas vai nodošanas atļaujas4, vai ja uz tematu attiecas īpaši, ar valsts vai Eiropas drošību saistīti 
juridiski ierobežojumi, piešķīruma nolīgumam kā neatņemamu I pielikuma daļu pievieno vēstuli par 
drošības aspektiem (SAL). 

                                                 
3 „Bīstami materiāli” ir materiāli vai vielas, ieskaitot paaugstinātas bīstamības preces, kas ir jutīgas vai 
bīstamas un kas publiskas pieejamības rezultātā var nodarīt kaitējumu vai radīt draudus sabiedrības veselībai 
vai iedzīvotāju drošumam, vai videi, vai kas var neatgriezeniski ietekmēt attiecīgo valstu nacionālās drošības 
intereses vai radīt kādu citu risku, un attiecīgi rīkošanos ar minētajiem materiāliem un to pārvadāšanu regulē 
ar īpašiem valsts, Savienības un starptautiskiem drošības un drošuma noteikumiem. Piemēri: jutīgas vai 
bīstamas bioloģiskas vielas, ķīmiskas vielas, kodolmateriāli, radioaktīvas vielas vai sprāgstvielas. 
 
4 „Vielas” ir ķīmiskie elementi un to savienojumi tādā veidā, kādā tie atrodami dabā vai kādus tos ražo rūpnieciski, saskaņā ar definīciju Padomes 
1976. gada 27. jūlija Direktīvā 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu 
tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (OV L 262, 27.9.1976., 201.–203. lpp.). 
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22.  RĪKOŠANĀS AR KONFIDENCIĀLIEM, KLASIFICĒTIEM DATIEM VAI INFORMĀCIJU VAI BĪSTAMIEM 

MATERIĀLIEM (īpaši attiecas uz projektiem, kas saistīti ar drošību) 
1. Katrs saņēmējs ievēro drošības prasības, kas paredzētas šā piešķīruma nolīguma I pielikumam 

pievienotajā vēstulē par drošības aspektiem (SAL). Ja šīs saistības netiek pildītas, Komisija var lauzt 
piešķīruma nolīgumu vai izbeigt saņēmēja(-u) līdzdalību saskaņā ar II.38. pantu. Šāda darbība 
neierobežo jebkuru citu tiesisku darbību. 

 
2. SAL ir spēkā visā projekta darbības laikā.  

 
3. Šā piešķīruma nolīguma saņēmēji ar koordinatora starpniecību informē Komisiju par visām tām 

izmaiņām drošības prasībās, kuras radušās projekta izpildes laikā. Visas šādas izmaiņas tiek 
iekļautas SAL, izdarot grozījumus saskaņā ar I pielikumā paredzētajiem noteikumiem par 
grozījumiem. 

 
4. Ja saņēmējs nevar ievērot paaugstinātas drošības prasības, piešķīruma nolīgumu izbeidz. 

5. Saņēmēji pārliecinās par to, ka visi apakšuzņēmumi vai citas trešās puses ievēro SAL paredzētās 
drošības prasības.  

 

23.  PASĀKUMI AR MĒRĶI ATTĪSTĪT TĀDAS IESPĒJAS AR AUGSTU UZTICAMĪBAS PAKĀPI, KAS 
IETEKMĒ EIROPAS IEDZĪVOTĀJU DROŠĪBU (īpaši attiecas uz projektiem, kas saistīti ar drošību) 

Neraugoties uz II.16. panta 1. punktu, ar drošību saistītiem pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
pasākumiem Savienības finanšu ieguldījums visiem saņēmējiem var sasniegt ne vairāk ka 75 % no 
kopējām attaisnotajām izmaksām, ja iespēju attīstīšana tiek veikta jomās ar ļoti ierobežotu tirgus apjomu 
un lielu „tirgus fiasko” risku, un aprīkojuma paātrinātai izstrādei, reaģējot uz jauniem draudiem.  
 

24.  JAUNO ZINĀŠANU IEROBEŽOTA IZPLATĪŠANA ĀRPUS KONSORCIJA DROŠĪBAS APSVĒRUMU 
DĒĻ (īpaši attiecas uz projektiem, kas saistīti ar drošību) 

Visas jaunās zināšanas, kas radītas projekta gaitā, neizplata nevienam tiesību subjektam ārpus 
konsorcija, ja vien saņēmēji un Komisija nav vienojušies citādi.  
 
Šo noteikumu piemēro arī saistītiem uzņēmumiem vai mātes uzņēmumiem. 

 

25. APAKŠUZŅĒMUMA LĪGUMI SAISTĪBĀ AR PIEŠĶĪRUMIEM IEPRIEKŠ NOTEIKTIEM SAŅĒMĒJIEM5 
(īpaši attiecas uz projektiem, kas saistīti ar kosmosu) 

Piešķīruma nolīguma II.7. pantu aizstāj ar šādu.  
 
1.  Apakšuzņēmējs ir trešā puse, kas ar vienu vai vairākiem saņēmējiem noslēgusi vienošanos par 

uzņēmējdarbības nosacījumiem, lai veiktu daļu no uzdevumiem, kuri saistīti ar projektu.  
 
 Ja saņēmējs slēdz līgumu ar apakšuzņēmumu, lai tas veiktu daļu ar projektu saistīto uzdevumu, 

saņēmējam jāturpina pildīt saistības pret Komisiju un citiem saņēmējiem saskaņā ar piešķīruma 
nolīgumu, un viņš vienīgais ir atbildīgs par projekta veikšanu un piešķīruma nolīguma noteikumu 
ievērošanu.  

                                                 
5 Attiecas uz kosmosa pētniecības gadījumiem, kad saņēmēji, kas īpašajā programmā un/vai darba programmā 
„Kosmoss” minēti saskaņā ar Līdzdalības noteikumu 14. pantu (turpmāk tekstā — „iepriekš noteikts 
saņēmējs”) piesakās uz piešķīrumu saskaņā ar koordinācijas un atbalsta darbības finansēšanas shēmu. 
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Apakšuzņēmumiem piemērojamos piešķīruma nolīguma noteikumus piemēro arī ārējiem 
revidentiem, kas sniedz apliecinājumus par finanšu pārskatiem vai metodiku. 

2.  Ja saņēmējiem jāslēdz līgumi ar apakšuzņēmumiem par konkrētu darba daļu veikšanu, jāievēro šādi 
nosacījumi:  

apakšuzņēmumu līgumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 85 % no projekta kopējām attaisnotajām 
izmaksām, 

apakšuzņēmuma līgumu slēgšanai jābūt pienācīgi pamatotai un sīki izklāstītai I pielikumā, ņemot 
vērā projekta raksturu un īstenošanai vajadzīgos elementus, 

-  tas, ka saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar apakšuzņēmumu, nedrīkst ietekmēt saņēmēju tiesības un 
pienākumus attiecībā uz iepriekš uzkrātām zināšanām un jaunām zināšanām; 

 
-  nolīguma I pielikumā jānorāda uzdevumi, par kuriem noslēgts apakšuzņēmuma līgums, un izmaksu 

aplēses. 

3.  Visi apakšuzņēmuma līgumi, kuru izmaksas jāpieprasa kā attaisnotās izmaksas, jāslēdz saskaņā ar 
ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma (vislabākā cenas un vērtības attiecība), pārskatāmības un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem. Komisija iepriekš apstiprina noteikumus, kas reglamentē šādas 
apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas procedūras, un tie veido daļu no I pielikuma. 

Var apstiprināt arī apakšlīgumus, kas noslēgti, pamatojoties uz pamatlīgumiem, kuri pirms projekta 
sākuma noslēgti starp saņēmēju un apakšuzņēmēju saskaņā ar saņēmēja parastajiem vadības 
principiem.  

4.  Saņēmēji var izmantot arī ārējus atbalsta dienestus, kas palīdz veikt nelielus uzdevumus, kuri per se 
nav I pielikumā norādītie projekta uzdevumi.  

5.  Komisijai un Revīzijas palātai ir tiesības īstenot kontroles pilnvaras, pārbaudot visu to saņēmēju un 
apakšuzņēmumu dokumentus un telpas un teritoriju, kas saņēmuši Savienības finansējumu. 

26.  KONSORCIJA PAPLAŠINĀŠANA (īpaši attiecas uz projektiem, kas saistīti ar kosmosu) 

Neraugoties uz II.35. pantā minētajiem konsorcija pienākumiem, noteikumus un procedūras, kas 
reglamentē šādu uzaicinājumu piedalīties konkursā, iepriekš apstiprina Komisija, kuru informē vismaz 
90 dienas pirms paredzētās publicēšanas. 

27.  ĪPAŠI PROJEKTAM PAREDZĒTS BANKAS KONTS (īpaši attiecas uz projektiem, kas saistīti ar 
drošību) 

Bankas kontu, kas minēts 5. panta 3. punktā, izmanto tikai projekta vajadzībām. 

28.  TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM UN IZMANTOT TOS EIROPAS SAVIENĪBAS VAJADZĪBĀM (īpaši 
attiecas uz projektiem, kas saistīti ar kosmosu) 

Savienībai ir tiesības piekļūt informācijai, kas iegūta īpaši projekta vajadzībām, un jaunām zināšanām ar 
vides un drošības jomu saistītās Savienības politikas izstrādāšanas, īstenošanas un uzraudzības nolūkos. 
Šādas piekļuves tiesības piešķir bez atlīdzības. 
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29.  TIESĪBAS PIEKĻŪT JAUNAJĀM ZINĀŠANĀM POLITIKAS MĒRĶIEM UN JAUNO ZINĀŠANU 
ĪPAŠUMTIESĪBU NODOŠANA (īpaši attiecas uz projektiem, kas saistīti ar vidi) 

1. Īstenojot projektu, nodrošina, ka datu vākšanas un glabāšanas protokoli un plāni atbilst Eiropas 
Savienības datu politikai. 

 
2. Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām ir tiesības piekļūt jaunām zināšanām vides politikas 

izstrādāšanas, īstenošanas un uzraudzības nolūkos. Attiecīgais saņēmējs šādas piekļuves tiesības 
piešķir bez atlīdzības. 

 
3. Attiecīgais saņēmējs informē Komisiju, ja viņš vairs neizmanto jaunās zināšanas un arī nenodod tās 

citiem. Šādos gadījumos Komisija var pieprasīt, lai īpašumtiesības uz šādām jaunām zināšanām tiktu 
nodotas Eiropas Savienībai. Šādu nodošanu veic bez atlīdzības un bez izmantošanas un 
izplatīšanas ierobežojumiem. 

 

30.  TIESĪBU SUBJEKTA STRUKTŪRVIENĪBAS/INSTITŪTI UTT., KAS VAR NOTEIKT TO FAKTISKĀS 
NETIEŠĀS IZMAKSAS PAT TĀDOS GADĪJUMOS, KAD TIESĪBU SUBJEKTS (KOPUMĀ) TO NESPĒJ 

[Struktūrvienības, institūta utt. nosaukums], kas ir [saņēmēja] [trešās puses, kas identificēta īpašajā 
klauzulā Nr. 10] [saņēmēja/trešās puses nosaukums] neatņemama daļa, izmanto analītisku 
grāmatvedības sistēmu, kura ļauj noteikt tā/tās faktiskās netiešās izmaksas. Neraugoties II.15. panta 
3. punkta noteikumiem, [struktūrvienības, institūta utt. nosaukums] Septītās pamatprogrammas 
piešķīruma nolīgumā tāpēc var deklarēt netiešās izmaksas, pamatojoties uz tā/tās faktiskajām netiešajām 
izmaksām, pat ja [saņēmējs] [trešā puse, kas identificēta īpašajā klauzulā Nr. 10]  ir izvēlējies deklarēt 
vienotu likmi. 

 
 
31. IEGULDĪJUMS GARANTIJU FONDĀ 

Neraugoties uz 6. pantu, tajā minēto iepriekšējo finansējumu izmaksā koordinatoram saskaņā ar šādiem 
noteikumiem: 

 
- iepriekšējā finansējuma pirmo daļu [6. panta 1. punktā paredzētā summa mīnus saņēmēja 

ieguldījums Garantiju fondā] euro apmērā samaksā ne vēlāk kā 45 dienas pēc šā piešķīruma 
nolīguma stāšanās spēkā, 

 
- iepriekšējā finansējuma otro daļu [saņēmēja ieguldījums Garantiju fondā, proti, 6. panta 2. punktā 

paredzētā summa] euro apmērā Komisijai saņēmēju vārdā jāpārskaita II.20. pantā minētajā Garantiju 
fondā pēc tam, kad Komisija ir izveidojusi šo fondu un uzticējusi depozītbankai tā finanšu pārvaldību. 

 
 

32. ĪPAŠIE NOTEIKUMI SAISTĪBĀ AR COST PASĀKUMIEM 

1. Visas atsauces uz saņēmējiem vai konsorciju, vai koordinatoru šajā piešķīruma nolīgumā un tā 
pielikumos uzskata par atsaucēm uz saņēmēju. 

 
2. Šim piešķīruma nolīgumam nepiemēro II.6. panta 2. punktā paredzēto maksājumu limitu 90 % 

apmērā. 
 

3. Ja ar šā piešķīruma nolīguma grozījumu paredz palielināt Savienības maksimālo finanšu ieguldījumu, 
kas noteikts 5. panta 1. punktā, izmaksā papildu iepriekšēju finansējumu. Šā iepriekšējā finansējuma 
summu nosaka grozījumā. Pēc analoģijas piemēro 6. pantu. 
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4. Saņēmējs nodrošina to, ka II.22. pantā paredzētos noteikumus piemēro galīgajiem saņēmējiem 

darbībās, ko saņēmējs finansē saskaņā ar šo piešķīruma nolīgumu.  
 

5. Sniedzot piešķīrumus galīgajiem saņēmējiem, saņēmējs ievēro šādus nosacījumus. 
 

a.  Visi piešķīrumi, ko sniedz galīgajiem saņēmējiem, palīdz sasniegt COST vispārējo mērķi, proti, 
izveidot un uzturēt starpvaldību sistēmu sadarbībai un tīklu veidošanai, kura aptver Eiropas 
valstu finansētus pētniekus un pētniecības pasākumus. 

 
b. Piešķīrumu sniegšanas procedūras ir atklātas un pārskatāmas. To pamatā ir uz konkurētspēju 

balstīta pieeja, kurā parasti izmanto atklātus uzaicinājumus ar skaidri noteiktiem mērķiem un 
budžetu un veic ārēju salīdzinošo novērtēšanu. Galīgos lēmumus par piešķīrumu sniegšanu 
pieņem attiecīgās darbības pārvaldības komiteja vai Darbības jomas komiteja. Procedūras ir sīki 
izklāstītas šā piešķīruma nolīguma I pielikumā. 

 
c. Piešķīrumus sniedz šāda veida pasākumiem: 

 
 (1) COST darbības jomu komiteju darbība, 

(2) COST darbības (Eiropas mēroga koordinēšanai un tīklu veidošanai uzsāktas augšupējas 
iniciatīvas, kuru pamatā ir pastāvīgs atklāts uzaicinājums), 

(3) īstermiņa zinātniski komandējumi, 
 (4) sagatavošanas skolas, 
 (5) zinātnisko rezultātu izplatīšana un publicēšana, 

(6) jebkuri citi pasākumi, par ko vienojušās puses un kas izklāstīti šā piešķīruma nolīguma 
I pielikumā. 

 
d. Galīgajiem saņēmējiem atvēlētā finanšu atbalsta maksimālās summas ir noteiktas šā piešķīruma 

nolīguma I pielikumā. 
 
 
33. KONFIDENCIĀLI, KLASIFICĒTI DATI VAI INFORMĀCIJA VAI BĪSTAMI MATERIĀLI. Saistībā ar 

II.9. pantu: Konfidencialitāte (attiecas uz projektiem, kas ir saistīti ar drošības jautājumiem) 
 

Piešķīruma nolīguma II.9. pantu aizstāj ar šādu. 
 

1. Saņēmēji apņemas projekta laikā un piecus gadus pēc tā pabeigšanas vai jebkādu citu turpmāko 
laikposmu, kas paredzēts konsorcija nolīgumā, saglabāt to datu, dokumentu vai citu materiālu 
konfidencialitāti, kuri saistībā ar projekta izpildi ir noteikti kā konfidenciāli („konfidenciāla informācija”). 
Komisija apņemas saglabāt „konfidenciālās informācijas” konfidencialitāti ne ilgāk kā piecus gadus 
pēc projekta pabeigšanas. Pēc pietiekami pamatota saņēmēja pieprasījuma, Komisija var piekrist 
pagarināt šo periodu attiecībā uz īpašu konfidenciālu informāciju. 

 
Ja konfidenciāla informācija darīta zināma mutiski, 15 dienas pēc izpaušanas informāciju 
izpaudušajai pusei rakstiski jāapstiprina tās konfidencialitāte. 

 
2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 

 
- ja konfidenciālā informācija kļūst publiski pieejama citādā veidā, nevis pārkāpjot saistības ievērot 

konfidencialitāti; 
 

- ja informācijas izpaudēja puse attiecīgi informē galīgo saņēmēju, ka konfidenciālā informācija 
vairs nav konfidenciāla; 
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- ja trešā puse, kura ir konfidenciālās informācijas likumiskā īpašniece un kurai nav uzliktas 
saistības ievērot konfidencialitāti, minēto informāciju dara zināmu galīgajam saņēmējam, 
neuzliekot tam saistības ievērot konfidencialitāti. 

 
3. Saņēmēji apņemas izmantot šādu konfidenciālu informāciju tikai saistībā ar projekta izpildi, ja ar 

informāciju sniegušo personu nav vienojušies citādi. 
 

4. Neraugoties uz iepriekšējiem punktiem, rīkošanās ar datiem, dokumentiem vai citu informāciju, 
kuriem ir vajadzīga aizsardzība pret neatļautu izpaušanu un kuriem šāds statuss ir piešķirts, 
izmantojot drošības klasifikāciju („klasificēta informācija”), jāveic saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem, kas paredzēti attiecīgos valsts, Eiropas Kopienas, Eiropas Savienības vai 
starptautiskos tiesību aktos, tostarp Komisijas iekšējos noteikumos par klasificētās informācijas 
apstrādi. Minētās saistības attiecas arī uz rīkošanos ar bīstamiem materiāliem vai vielām un visu 
informāciju vai materiāliem, kuriem piemēro ar drošību saistītus ierobežojumus vai izvešanas vai 
nodošanas kontroli. Ja saņēmējs ir reģistrēts trešā valstī vai ir starptautiska organizācija, kas ar 
Savienību vai Euratom noslēgusi īpašu divpusēju nolīgumu drošības jomā, ieskaitot rīkošanos ar 
bīstamiem materiāliem, to apstrādi vai nodošanu, piemēro arī šādu divpusēju nolīgumu par drošību. 
Saņēmēji pārliecinās, ka starp tiem noslēgtajā konsorcija nolīgumā ir ievēroti attiecīgie tiesību akti 
drošības jomā. 

 
 
34. PROJEKTS, KAS ATLASĪTS AR TREŠO VALSTI KOORDINĒTĀ UZAICINĀJUMĀ IESNIEGT 

PRIEŠLIKUMUS UN KAS TĀLAB JĀKOORDINĒ AR CITU — ŠĪS TREŠĀS VALSTS FINANSĒTU — 
PROJEKTU  

 
1. Projektu koordinē ar trešās valsts projektu [trešās valsts projekta nosaukums], kā aprakstīts 

I pielikumā („trešās valsts projekts”). 
 

2. Koordinēšanas nolīgums 
Tiek uzskatīts, ka saņēmēji ar trešās valsts projektā iesaistītajiem partneriem ir noslēguši 
koordinēšanas nolīgumu, kuram ir jāatbilst šā piešķīruma nolīguma un konsorcija nolīguma 
noteikumiem. Koordinēšanas nolīgums reglamentē inter alia: 
 
i. attiecīgo projektu iekšējo organizāciju, tostarp lēmumu pieņemšanas kārtību; 
 
ii. intelektuālā īpašuma tiesību noteikumus (piemēram, attiecībā uz aizsardzību, izplatīšanas, 
izmantošanas un piekļuves tiesībām); 
 
iii. iekšējo strīdu risināšanu, tostarp varas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus; 
 
iv. partneru vienošanos par atbildību, zaudējumu atlīdzināšanu un konfidencialitāti. 

 
3. Nolīguma darbības izbeigšana 

Papildus gadījumiem, kas noteikti II.38. pantā, Komisija var izbeigt piešķīruma nolīguma darbību: 
 
- ja trešās valsts projekts nesākas vēlākais I pielikumā norādītajā datumā. Šādā gadījumā izmaksas, 

kas konsorcijam radušās saskaņā ar projektu, nevar tikt apstiprinātas vai atzītas par atlīdzināmām 
no [Savienības] [Euratom] budžeta. Viss konsorcijam sniegtais iepriekšējais finansējums un visi 
iepriekšējā finansējuma radītie procenti ir pilnā mērā jāatdod atpakaļ Komisijai;  

 
- ja attiecīgais trešās valsts projekts ir izbeigts vai ir kļuvis neiespējami izpildīt tehniskās vai 

ekonomiskās saistības, kas noteiktas I pielikumā. 
Abos gadījumos tiek piemērota procedūra, kas izklāstīta II.38. pantā. 
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35.  ARBITRĀŽAS KLAUZULA, KURA IZMANTOJAMA PĒC TO ORGANIZĀCIJU LŪGUMA, KAS 

NESAŅEM [SAVIENĪBAS] [EURATOM]  FINANŠU IEGULDĪJUMU, IR IZVEIDOTAS AR SEPTĪTO 
PAMATPROGRAMMU NESAISTĪTĀ TREŠĀ VALSTĪ UN TO VALSTS TIESĪBU AKTU DĒĻ NEVAR 
BŪT PAKĻAUTAS EIROPAS KOPIENU TIESAS VAI EIROPAS SAVIENĪBAS JURISDIKCIJAI. 

 
1. Visus tos strīdus starp [Savienību] [Euratom] un [saņēmēja nosaukums] (šajā pantā katrs atsevišķi 

saukts „Puse” un kopā saukti „Puses”), kuri saistīti ar piešķīruma nolīgumu un kurus nevar atrisināt 
mierīgā ceļā, iesniedz izskatīšanai arbitrāžā saskaņā ar turpmāk norādīto procedūru. 
 

2. Puses var vērsties pie vienīgā arbitra, kurš ir izraudzīts kopīgas vienošanās ceļā. Ja vienošanās 
netiek panākta, izveido arbitrāžas komiteju triju arbitru sastāvā. Šajā gadījumā katra Puse ieceļ vienu 
arbitru. Divi šādi ieceltie arbitri izvēlas trešo arbitru, kurš ir arbitrāžas komitejas prezidējošais arbitrs. 
 
Katra Puse informē otru Pusi par nodomu vērsties arbitrāžā un ar to pašu aktu ieceļ savu arbitru. Ja 
viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemts Puses paziņojums par arbitra iecelšanu, otra Puse nav 
paziņojusi pirmajai Pusei par savu iecelto arbitru, pirmā Puse var lūgt Pastāvīgās arbitrāžas tiesas 
ģenerālsekretāru iecelt otru arbitru. 
 

3. Mēneša laikā pēc arbitru iecelšanas Puses vienojas par arbitrāžas komitejas pilnvarām, tostarp par 
piemērojamo procedūru. Gadījumos, kad pēc šā termiņa vienošanās nav panākta, kā arī attiecībā uz 
jebkuriem jautājumiem, ko neregulē minētās pilnvaras, atkarībā no iesaistīto tiesību subjektu veida 
piemēro Pastāvīgās arbitrāžas tiesas fakultatīvos noteikumus starptautisku organizāciju un valstu vai 
starptautisku organizāciju un privātpersonu starpā radušos strīdu izskatīšanai.  
 

4. Arbitrāžas process notiek Briselē. 
 

5.  Izšķirot strīdu, arbitrs vai arbitrāžas komiteja piemēro piešķīruma nolīguma noteikumus, [Euratom] 
[Eiropas Kopienas un Eiropas Savienības] tiesību aktus, kas attiecas uz Septīto pamatprogrammu, 
Finanšu regulu, kas piemērojama vispārējam budžetam un tās īstenošanas noteikumus, citus 
[Euratom un Eiropas Savienības] [Eiropas Kopienas un Eiropas Savienības]  tiesību aktus un 
saskaņā ar subsidiaritātes principu arī [valsts, kurā darbojas kredītrīkotājs, kas saskaņā ar iekšējiem 
noteikumiem ir atbildīgs par Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi] tiesību aktus. Arbitrs vai 
arbitrāžas komiteja savā nolēmumā sīki izklāsta tā pamatojumu. 
 

6. Arbitrāžas nolēmums ir galīgs un saistošs Pusēm, kas ar šo nepārprotami piekrīt atteikties no 
jebkāda veida pārsūdzības vai pārskatīšanas tiesībām. 
 

7. Arbitrs vai arbitrāžas komiteja proporcionāli sadala starp Pusēm izmaksas, tostarp visus abu Pušu 
izdevumus saistībā ar piemērotu atlīdzību par veikto arbitrāžu. 
 

8. Arbitrāžas process notiek angļu valodā. 
 
 
36. GADĪJUMI, KUROS KOMISIJA NECEĻ IEBILDUMUS PRET ĪPAŠUMTIESĪBU NODOŠANU VAI 

EKSKLUZĪVU LICENČU PIEŠĶIRŠANU, KO VEIC SAŅĒMĒJI, KURI NESAŅEM KOPIENAS 
FINANSĒJUMU 

 
Neatkarīgi no II.27. panta 4. punkta un II.32. panta 8. punkta Komisija neceļ iebildumus pret jauno 
zināšanu īpašumtiesību nodošanu vai ekskluzīvas licences piešķiršanu attiecībā uz jaunām zināšanām 
trešai personai, kas nodibināta ar Septīto pamatprogrammu nesaistītā trešā valstī, ja to plāno saņēmēji, 
kuri nesaņem [Savienības] [Euratom]  finanšu ieguldījumu, ciktāl plānotā nodošana vai piešķiršana 
attiecas uz šādu saņēmēju radītām jaunām zināšanām.  
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36.B (ATTIECAS UZ PROJEKTIEM, KAS IR SAISTĪTI AR DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM) GADĪJUMI, KUROS 
KOMISIJA NECEĻ IEBILDUMUS PRET ĪPAŠUMTIESĪBU NODOŠANU VAI EKSKLUZĪVU LICENČU 
PIEŠĶIRŠANU, KO VEIC SAŅĒMĒJI, KURI NESAŅEM KOPIENAS FINANSĒJUMU 

 
Neatkarīgi no II.27. panta 4. punkta un II.32. panta 8. punkta, Komisija neceļ iebildumus pret jauno 
zināšanu īpašumtiesību nodošanu vai ekskluzīvas licences piešķiršanu attiecībā uz jaunām zināšanām 
trešai personai, kas nodibināta ar Septīto pamatprogrammu nesaistītā trešā valstī, ja to plāno saņēmēji, 
kuri nodibināti minētajā trešā valstī, kura nesaņem Savienības finanšu ieguldījumu, ciktāl plānotā 
nodošana vai piešķiršana attiecas uz jaunām zināšanām, ko saņēmējs radījis uz savu iepriekš uzkrāto 
zināšanu bāzes. 

 
 
37. TIESĪBAS PIEKĻŪT JAUNAJĀM ZINĀŠANĀM EURATOM MĒRĶIEM   
 

Euratom bez atlīdzības izmanto piekļuves tiesības jaunām zināšanām, kuras radītas projektā, lai rīkotu 
sarunas par starptautiskiem pētniecības un sadarbības nolīgumiem kodolenerģijas jomā, noslēgtu tos un 
piedalītos tajos. Šādas piekļuves tiesības ietver tiesības izsniegt minēto jauno zināšanu apakšlicenci 
trešām personām, kuru līdzdalību reglamentē attiecīga sadarbības nolīguma noteikumi. 

 
 
38. ĪPAŠS GADĪJUMS, KAD KOORDINATORS IR VIDĒJĀS VAI AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE VAI 

VALSTS IESTĀDE UN “ADMINISTRĒŠANAS PILNVARAS” IR PIEŠĶIRTAS KOORDINATORA 
IZVEIDOTAI, KONTROLĒ ESOŠAI VAI AR KOORDINATORU SAISTĪTAI TREŠAI PERSONAI 

 
Bankas konts, kas minēts 5. pantā, ir [trešās personas, kurai ir „administrēšanas pilnvaras”] bankas konts. 
[Savienības] [Euratom]  finanšu ieguldījumu izmaksā [trešai personai, kurai ir „administrēšanas 
pilnvaras”], kas to saņem koordinatora vārdā, kurš savukārt to saņem konsorcija vārdā. Izmaksājot 
[Savienības] [Euratom] finanšu ieguldījumu šim tiesību subjektam, Komisija ir izpildījusi savas maksājumu 
saistības.  

 
Koordinators var deleģēt II.2. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos uzdevumus šim tiesību 
subjektam. Koordinators vienīgais ir atbildīgs par [Savienības] [Euratom] finanšu ieguldījumu un par 
atbilstību piešķīruma nolīguma noteikumiem. 

 
 
39. ATKLĀTA PIEKĻUVE (ATTIECAS UZ TEMATISKAJĀM JOMĀM „VESELĪBA”, „ENERĢĒTIKA”, 

„VIDE (TOSTARP KLIMATA PĀRMAIŅAS)”, „INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU 
TEHNOLOĢIJAS” (2. UN 4. PROBLĒMJAUTĀJUMS) UN „SOCIĀLEKONOMISKĀS ZINĀTNES UN 
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES”, KĀ ARĪ UZ PASĀKUMIEM JOMĀ „PĒTNIECĪBAS 
INFRASTRUKTŪRAS” (E-INFRASTRUKTŪRAS) UN „ZINĀTNE SABIEDRĪBĀ”) 

 

Papildus II.30. panta 4. punkta noteikumiem saņēmēji jaunajām zināšanām veltītas zinātniskas 
publikācijas elektronisku kopiju vai publicēšanai pieņemta galīgā manuskripta elektronisku kopiju 
publicēšanas brīdī (kas var būt pirms vai pēc galīgā ziņojuma sagatavošanas) deponē institucionālajā vai 
tematiskajā repozitorijā.  

Saņēmējiem ir jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka šī elektroniskā kopija ar attiecīgā repozitorija 
starpniecību ikvienam kļūst brīvi un elektroniski pieejama: 
- nekavējoties, ja zinātniskā publikācija ir publicēta „brīvpieejas” režīmā, t. i., ja tās elektroniskā versija 

bez maksas ir pieejama arī ar izdevēja starpniecību, vai 
- 6mēnešu laikā pēc publicēšanas. 

                                                 
6 „X” būs 6 mēneši tematiskajā jomā „Veselība”, „Enerģētika”, „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas” (2. un 4. problēmjautājums) un attiecībā uz pasākumiem jomā „Pētniecības infrastruktūras” (e-
infrastruktūras) un 12 mēneši tematiskajā jomā „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes” un attiecībā uz 
pasākumiem jomā „Zinātne sabiedrībā”. 
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40. JAUNO ZINĀŠANU IZPLATĪŠANA (KONKRĒTI TEMATAM „ZINĀTNE SABIEDRĪBĀ” – VIENĪGI 
KOORDINĒŠANAS UN ATBALSTA DARBĪBĀM, JA TO LIETOŠANA PAREDZĒTA DARBA 
PROGRAMMĀ) 

 
Komisija savā vārdā drīkst publicēt visas konsorcija jaunās zināšanas visos veidos un izmantojot visa 
veida izplatīšanas kanālus, jo īpaši Eiropas mēroga informācijas kanālus. Lai uzlabotu jauno zināšanu 
pieejamību trešām personām, Komisija var pēc saviem ieskatiem pielāgot jaunās zināšanas, tostarp 
tulkojot attiecīgo materiālu. Trešās personas drīkst izmantot publicētās jaunās zināšanas bez maksas 
izglītojošiem, nekomerciāliem mērķiem. 

 
Lai to garantētu, konsorcijs, rīkojoties ar koordinatora starpniecību, pirms jauno zināšanu izplatīšanas 
Komisijai elektroniski nosūta materiāla kopiju un gādā par visu nepieciešamo atļauju iegūšanu, kā arī 
garantē, ka nav uzņēmies juridiskas saistības, kas ir pretrunā ar šo klauzulu. 
 

41. PAPILDU PIEŠĶĪRUMA NOLĪGUMI 

1. Papildus definīcijām II.1. pantā šajā piešķīruma nolīgumā piemēro šādas definīcijas. 

a) Papildu piešķīruma nolīgumi ir nolīgumi, kas noslēgti ar Savienību par darbiem, kas veikti papildus 
projektam un minēti 2. punktā. 

b) Papildu saņēmējs ir šim piešķīruma nolīgumam pievienotā papildu piešķīruma nolīguma saņēmējs. 

2. Šis piešķīruma nolīgums papildina [piešķīruma nolīguma(-u) numurs(-i), nosaukums/koordinators] 
[piešķīruma nolīgums(-i) atlasīts(-i) pēc uzaicinājuma(-iem) iesniegt priekšlikumu(-s) [uzaicinājuma(-
u) nosaukums]].  

3.  Papildu saņēmējiem ir saņēmēja tiesības un pienākumi attiecībā uz II pielikuma II.32., II.33. un 
II.34. pantu (piekļuves tiesības). Tomēr šīs papildu saņēmēju tiesības un pienākumi attiecas tikai uz 
jaunām zināšanām, nevis uz iepriekš uzkrātām zināšanām. Papildu saņēmēji nepiedalās šī 
piešķīruma līguma konsorcijā. 

4.  Koordinators II pielikuma II.4.1.a) pantā, II.4.2.a) pantā un II.4.2.b) pantā minēto ziņojumu kopijas 
iesniedz papildu piešķīruma nolīguma(-u) koordinatoram(-iem). Papildu saņēmēji ar šo informāciju 
apietas saskaņā ar II pielikuma II.9. pantu (Konfidencialitāte) un II pielikuma C daļu (Intelektuālā 
īpašuma tiesības, to izmantošana un izplatīšana).  

5.  Koordinācija papildu piešķīruma nolīgumu starpā 

a) Uzskata, ka papildu saņēmēji ir noslēgušu rakstisku nolīgumu par papildu piešķīruma nolīgumu 
koordināciju. 

b) Lai nodrošinātu, ka darbi, ko veic atbilstīgi papildu piešķīruma nolīgumiem, tiek veikti saskanīgi, 
saņēmējiem būs kopā ar papildu piešķīruma nolīgumu pārstāvjiem jāizveido padomes un 
padomdevējas struktūras un jāpiedalās tajās. Šo papildu piešķīruma nolīgumu saņēmēji kopīgi 
risina darbību sinhronizācijas jautājumus, tostarp tos, kas saistīti ar rezultātu pārvaldību, vienotu 
pieeju standartizācijai, MVU iesaistīšanu, saikni ar regulatīvām un politikas norisēm un kopīgām 
izplatīšanas un izpratnes vairošanas darbībām. 
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