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1. IL-PARTEĊIPAZZJONI TAĊ-ĊKR 

1. L-[Unjoni] l-[Euratom] għandha twettaq/għandu jwettaq parti mill-proġett permezz taċ-Ċentru Konġunt 
tar-Riċerka (ĊKR) tagħha/tiegħu bil-kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a) Għall-għanijiet ta’ dan il-ftehim tal-għotja, iċ-ĊKR għandu jitqies bħala organizzazzjoni tar-riċerka. 

(b) Għall-għanijiet ta’ dan il-ftehim tal-għotja, iċ-ĊKR għandu jitqies bħala benefiċjarju. Għandu jkollu 
l-istess drittijiet u l-istess obbligi bħall-benefiċjarji l-oħra u għandu jkun membru tal-konsorzju 
identifikat fl-Artikolu 1.1. 

(c) Ammont ta’ EUR [daħħal l-ammont] [daħħal l-ammont fi kliem EURO] tal-finanzjament minn qabel 
imsemmi fl-Artikolu 6 għandu jinżamm mill-Kummissjoni għaċ-ĊKR. 

Iċ-ĊKR b’dan qed jaqbel li l-ammont ta’ EUR [daħħal l-ammont] ([daħħal l-ammont fi kliem] 
EURO), li jikkorrispondi mal-kontribuzzjoni tal-benefiċjarji għall-Fond ta’ Garanzija msemmi fl-
Artikolu II.20 u li jirrappreżenta [5 %] tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima [tal-Unjoni] [tal-
Euratom] maħsuba għaċ-ĊKR, kif iddikjarat fl-Anness I, jiġi ttrasferit fil-Fond ta’ Garanzija f’ismu 
mill-Kummissjoni minn din il-parti tal-finanzjament minn qabel. 

(d) Minbarra d-dokumenti msemmija fl-Artikolu II.4, il-konsorzju għandu jindika lill-Kummissjoni l-
ammont ta’ kull ħlas imsemmi fl-Artikolu II.6.b u II.6.c li għandu jiġi ttrasferit liċ-ĊKR mill-
Kummissjoni. 

(e) Dan il-ftehim tal-għotja jieħu preċedenza fuq kwalunkwe ftehim tal-konsorzju li jkun iffirmat mill-
Kummissjoni, irrappreżentata miċ-ĊKR. 

2. Ir-relazzjonijiet fi ħdan il-Kummissjoni bejn id-DĠ […] u ċ-ĊKR għandhom ikunu rregolati minn 
arranġament amministrattiv bħal dak stipulat fl-Anness […] għall-ftehim tal-għotja, mingħajr ħsara 
għad-drittijiet tal-benefiċjarji l-oħra. 

 

2. L-ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI (regola ġenerali)  

1. L-arbitraġġ 

a. Kwalunkwe tilwima bejn il-Kummissjoni (“Parti”) u organizzazzjoni/xi organizzazzjonijiet 
internazzjonali (“Parti”) li taġixxi/jaġixxu bħala benefiċjarju/benefiċjarji (imsejħa b’mod kollettiv 
bħala l-“Partijiet” f’dan l-Artikolu tal-ftehim tal-għotja) b’rabta mal-ftehim tal-għotja li ma tistax 
tissolva b’mod amikevoli, għandha tintbagħat quddiem kumitat tal-arbitraġġ skont il-proċedura 
speċifikata hawn taħt.  

b. Meta tkun qed tgħarraf lill-Parti l-oħra bil-ħsieb tagħha li tirrikorri għall-arbitraġġ, il-Parti li tkun 
qed tibgħat in-notifika għandha tgħarraf ukoll lill-Parti l-oħra bl-arbitru li tkun ħatret hija stess. It-
tieni Parti għandha taħtar l-arbitru tagħha fi żmien xahar minn dik in-notifika bil-miktub. 

Iż-żewġ arbitri għandhom, bi ftehim konġunt u fi żmien tliet xhur minn meta jinħatar l-arbitru tat-
tieni Parti, jaħtru t-tielet arbitru li għandu jkun il-president tal-kumitat tal-arbitraġġ, sakemm ma 
jkunx hemm ftehim bejn iż-żewġ Partijiet dwar arbitru wieħed.  

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

d. Il-proċeduri tal-arbitraġġ għandhom isiru fi Brussell. 

e. Il-kumitat tal-arbitraġġ għandu japplika l-kundizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja. Fid-deċiżjoni tiegħu, 
il-kumitat tal-arbitraġġ għandu jagħti r-raġunijiet dettaljati li wassluh għaliha. 
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f. Id-deċiżjoni tal-arbitraġġ għandha tkun finali u torbot lill-Partijiet, li permezz ta’ dan qed jaqblu 
b’mod espliċitu li jirrinunzjaw għal kull forma ta’ appell jew ta’ reviżjoni.  

g. Il-kumitat tal-arbitraġġ għandu jaqsam l-ispejjeż indaqs bejn il-Partijiet, inkluż il-miżati raġonevoli 
kollha li jkunu nefqu l-Partijiet għal kwalunkwe arbitraġġ imsemmi hawn taħt. 

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

B’referenza għall-Artikolu II.4.4, iċ-ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u/jew dwar il-metodoloġija li 
jridu jingħataw minn organizzazzjoni internazzjonali jistgħu jiġu stabbiliti mill-awditur regolari intern 
jew estern tagħha, skont ir-regolamenti u l-proċeduri finanzjarji interni tagħha. 

3. Il-kontrolli u l-verifiki 

Il-korpi kompetenti tal-Unjoni Ewropea għandhom jindirizzaw kwalunkwe talba għall-kontrolli jew 
għall-verifiki skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu II.22, lid-Direttur Ġenerali tal-organizzazzjoni 
internazzjonali.  

L-organizzazzjoni internazzjonali għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korpi kompetenti tal-Unjoni 
Ewropea, meta tintalab, it-tagħrif finanzjarju kollu rilevanti, inklużi r-rendikonti tal-kontijiet li għandhom 
x’jaqsmu mal-azzjoni, meta dawn jitwettqu mill-organizzazzjoni internazzjonali jew minn 
sottokuntrattur. F’konformità mal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
mar-Regolament Finanzjarju tal-Komunità Ewropea, il-korpi kompetenti tal-Unjoni Ewropea jistgħu 
jagħmlu verifiki fuq il-post marbuta mal-azzjoni ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea jew mill-Euratom. 

Kull kontroll jew verifika għandha ssir fuq bażi kunfidenzjali. 

4. Il-liġi regolatorja 
Minkejja l-liġi applikabbli fuq bażi sussidjarja msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 9, dan il-ftehim 
tal-għotja għandu jkun irregolat fuq bażi sussidjarja permezz tal-[liġi ta’ (daħħal il-liġi ta’ Stat Membru 
jew ta’ pajjiż tal-EFTA).]  
 

5. Il-privileġġi u l-immunitajiet 

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

 

3.  IN-NAZZJONIJIET UNITI (biex tintuża biss ma’ aġenziji speċjalizzati u ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali tas-sistema tan-NU li ssieħbu mal-ftehim ta’ qafas finanzjarju u amministrattiv bejn 
in-NU u l-KE tad-29 ta’ April 2003 (il-FAFA)) 

1. Is-soluzzjoni tat-tilwim 

Kwalunkwe tilwim li jinqala’ bejn il-Kummissjoni u [isem il-benefiċjarju] għandu jissolva skont l-
Artikolu 14 tal-Ftehim ta’ Qafas Finanzjarju u Amministrattiv konkluż bejn il-Komunità, rrappreżentata 
mill-Kummissjoni, u n-Nazzjonijiet Uniti fid-29 ta’ April 2003 (minn issa ’l quddiem imsejjaħ il-“Ftehim 
FAFA”) li [isem il-benefiċjarju] ssieħeb fih fid-[data]. 

2. Iċ-ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u/jew dwar il-metodoloġija, il-kontrolli u l-verifiki 

Fir-rigward ta’ [isem il-benefiċjarju], il-“Ftehim dwar l-applikazzjoni tal-klawsola tal-verifika għall-
ħidmiet amministrati min-Nazzjonijiet Uniti u ffinanzjati jew ikkofinanzjati mill-Komunità Ewropea” 
mehmuż mal-Ftehim FAFA jissupera dan il-ftehim tal-għotja, u b’mod partikolari l-Artikoli II.4.4, II.22 u 
II.23 tiegħu. 
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[3. Il-liġi regolatorja 
Minkejja l-liġi applikabbli fuq bażi sussidjarja msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 9, dan il-ftehim 
tal-għotja għandu jkun irregolat fuq bażi sussidjarja permezz tal-[liġi ta’ (daħħal il-liġi ta’ Stat Membru 
jew ta’ pajjiż tal-EFTA)] [u, fejn xieraq, bir-regoli tal-organizzazzjonijiet internazzjonali kkonċernati, bil-
prinċipji ġenerali li jirregolaw il-liġi tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u bir-regoli tal-liġi 
internazzjonali ġenerali].  

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

 

4. L-AZZJONIJIET TA’ KOORDINAZZJONI U TA’ APPOĠĠ (CSA) IMMIRATI BIEX JAPPOĠĠAW 
ATTIVITAJIET TAR-RIĊERKA LI JKOLLHOM BENEFIĊJARJU WIEĦED  

Ir-referenzi kollha għall-“benefiċjarji” jew għall-“konsorzju” jew għall-“koordinatur” f’dan il-ftehim tal-għotja 
u fl-Annessi tiegħu għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għall-“benefiċjarju”. 

 

5. ANALIŻI TAL-PROĠETT  

1. Għandha ssir analiżi tal-proġett [f’nofs il-proġett] [u/jew fi tmiem il-proġett]. 

2. Mill-inqas xahrejn qabel id-data tal-analiżi mill-ġdid, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-konsorzju l-
modalitajiet tal-analiżi tal-proġett skont l-Artikolu 8, inkluż, fejn xieraq, kwalunkwe laqgħa li tista’ 
tipproponi li ssir u li tista’ titlob lill-konsorzju biex jorganizza. [Kull benefiċjarju hu mitlub mill-
Kummissjoni jattendi dik il-laqgħa skont l-Artikolu II.3.h.] 

L-ispejjeż li jeħel il-konsorzju b’rabta mal-analiżi tal-proġett għandhom ikunu eliġibbli skont l-attività 
msemmija fl-Artikolu II.16.5. 

3. L-analiżi tal-proġett għandha ssir abbażi tat-tlestija sodisfaċenti tar-riżultati tal-proġett li kellhom 
jingħataw, abbażi tal-miri mniżżlin fl-Anness I kif ukoll abbażi tal-progress irrappurtat fir-rapport 
perjodiku għall-perjodu meqjus. 

 

6. IL-ĦLAS TARD TAL-FINANZJAMENT MINN QABEL 

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6, il-finanzjament minn qabel għandu jitħallas mhux aktar kmieni 
minn 45 ġurnata qabel id-data li fiha jibda l-proġett. 

 

7. LIMITU TAR-RATI TA’ ĦLAS LURA GĦAL ĊERTI BENEFIĊJARJI U GĦAL ĊERTI ATTIVITAJIET 

Minkejja l-Artikolu II.16, ir-rata ta’ ħlas lura għal [isem il-benefiċjarju(/il-benefiċjarji)] li tirrigwarda [l-
attivitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku], [u] [l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni] [u] [attivitajiet oħra] tista’ 
tilħaq massimu ta’ [daħħal il-persentaġġ % (< aktar minn dak imsemmi fl-Artikolu II.16)]. 

 

8.  BENEFIĊJARJI B’RATA FISSA TA’ SPEJJEŻ ĠENERALI TA’ INQAS MINN 20 % 

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu II.15, il-persentaġġ ta’ spejjeż ġenerali għall-benefiċjarju [isem] 
huwa ffissat għal [x<20 %] tal-ispejjeż totali diretti eliġibbli minbarra l-ispejjeż diretti eliġibbli tiegħu għas-
sottokuntrattar u l-ispejjeż tar-riżorsi li taw partijiet terzi li mhumiex użati fil-bini tal-benefiċjarju. 
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9. BENEFIĊJARJI LI JKUNU WEĦLU SPEJJEŻ B’RABTA MAL-PROĠETT IŻDA LI MA RĊEVEW L-
EBDA KONTRIBUT MILL-UE JEW MILL-EURATOM (pereżempju normalment mill-pajjiżi terzi)  

1. L-ispejjeż li jkun weħel il-benefiċjarju(/il-benefiċjarji) li ġejjin m’għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit il-
kontribut finanzjarju [tal-Unjoni] [tal-Euratom]:  

  ---[isem il-benefiċjarju] 

2. Il-Parti B tal-Anness II, għajr l-Artikoli II.23, II.25.2 u II.25.3 u kwalunkwe dispożizzjoni oħra finanzarja 
u ta' ħlas li jinsabu fil-ftehim tal-għotja, ma japplikawx għall-benefiċjarju msemmi/għall-benefiċjarji 
msemmijin fil-paragrafu ta’ qabel. Dan il-benefiċjarju msemmi/Dawn il-benefiċjarji msemmija 
m’għandux/m’għandhomx għalfejn iressaq/iressqu, b’mod partikolari, ir-rapporti msemmija fl-
Artikoli II.4.1.c) u II.4.4 u [mhuwiex] [mhumiex] suġġett/suġġetti għall-verifiki u l-kontrolli finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu II.22. 

3. Meta jingħataw servizzi jew riżorsi lil benefiċjarju ieħor, dan il-benefiċjarju/dawn il-benefiċjarji 
għandu/għandhom jitqies/jitqiesu bħala parti terza/partijiet terzi għall-fini tal-applikazzjoni tal-
paragrafi c) u d) tal-Artikolu II.3. 

 

10. PARTIJIET TERZI MARBUTIN MA’ BENEFIĊJARJU [Unitajiet konġunti tar-riċerka (“Unités Mixtes 
de Recherche, unités propres de recherche etc.”) il-GEIE/ il-gruppi/ l-affiljati] 

1. Il-partijiet terzi li ġejjin huma marbutin ma’ [isem il-benefiċjarju]  

 --[isem l-entità ġuridika] 

 ---[isem l-entità ġuridika] 

2. Dan il-benefiċjarju jista’ jiċċarġja spejjeż li weħlu l-partijiet terzi msemmija hawn fuq huma u jwettqu l-
proġett, skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja. Dawn il-kontribuzzjonijiet m’għandhomx jitqiesu 
bħala rċevuti tal-proġett.  

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

- rendikont finanzjarju individwali mingħand kull parti terza fil-format speċifikat fil-Formola C. Dawn l-
ispejjeż m’għandhomx jiddaħħlu fil-Formola C tal-benefiċjarju. 

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

-  rapport finanzjarju fil-qosor li jikkonsolida l-ammont tal-ispejjeż eliġibbli li ħallsu l-partijiet terzi u l-
benefiċjarju, kif mistqarr fir-rendikonti finanzjarji individwali tagħhom, għandu jinhemeż mal-
Formola C tal-benefiċjarju.  

Meta jressaq ir-rapporti msemmija fl-Artikolu II.4, il-konsorzju għandu jidentifika x-xogħol li jkun sar u 
r-riżorsi li jkunu ntużaw minn kull parti terza li jorbtuha mal-benefiċjarju korrispondenti. 

3. L-eliġibbiltà tal-ispejjeż tal-partijiet terzi ċċarġjati mill-benefiċjarju hi suġġetta għall-kontrolli u għall-
verifiki tal-partijiet terzi skont l-Artikoli II.22 u 23. 

4.  Il-benefiċjarju għandu jkun l-uniku responsabbli lejn [l-Unjoni] [l-Euratom] u lejn il-benefiċjarji l-oħra 
għall-partijiet terzi marbutin miegħu. Il-benefiċjarju għandu jiżgura li l-partijiet terzi jħarsu d-
dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja. 
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11.  Għall-UE – IN-NOTIFIKA LILL-KUMMISSJONI MEĦTIEĠA F’KAŻ TA’ TRASFERIMENT MAĦSUB 
TAS-SJIEDA U/JEW TA’ GĦOTJA MAĦSUBA TA’ LIĊENZJA ESKLUŻIVA 

1. Meta xi benefiċjarju jkun beħsiebu jittrasferixxi s-sjieda tal-għarfien u d-drittijiet miksuba jew ikun 
beħsiebu jagħti liċenzja esklużiva dwar l-għarfien u d-drittijiet miksuba lil xi parti terza stabbilita f’pajjiż 
terz mhux assoċjat mas-Seba’ Programm Kwadru matul il-proġett u għal perjodu ta’ X snin1 minn 
meta jintemm, għandu jgħarraf lill-Kummissjoni 90 jum qabel ma jsir it-trasferiment maħsub jew l-
għotja maħsuba. 

Notifika tista’ tkun marbuta biss mal-għarfien u d-drittijiet miksuba eżistenti u ddefiniti b’mod speċifiku. 
Irid ikun fiha dettalji biżżejjed dwar dak l-għarfien u dawk id-drittijiet miksuba, dwar lil min se jiġu 
assenjati jew illiċenzjati u l-użu (potenzjali) tal-għarfien u d-drittijiet miksuba u tad-drittijiet tal-aċċess 
possibbli għalihom. Barra minn hekk, trid tkun inkluża valutazzjoni mmotivata tat-trasferiment jew tal-
għotja maħsubin f’dak li għandu x’jaqsam mal-impatt tagħhom fuq il-kompetittività tal-ekonomija 
Ewropea, il-kompatibbiltà tagħhom mal-prinċipji tal-etika u l-implikazzjonijiet tagħhom fuq il-
kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà. 

Il-Kummissjoni tista’ meta trid tgħarraf lill-benefiċjarju li n-notifika mhix kompluta jew titolbu iktar 
tagħrif. L-ebda trasferiment jew għotja ma jistgħu jseħħu qabel ma l-Kummissjoni ma jkun kellha l-
opportunità li toġġezzjona fiż-żmien stipulat fil-paragrafu li jmiss. 

2. Il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona għal dak it-trasferiment maħsub tas-sjieda tal-għarfien u d-drittijiet 
miksuba jew għal dik l-għotja maħsuba ta’ liċenzja esklużiva dwar l-għarfien u d-drittijiet miksuba fi 
żmien 60 jum minn mindu tirċievi notifika kompluta jew, fejn japplika, minn mindu tirċievi t-tagħrif 
addizzjonali mitlub, jekk tqis li t-trasferiment jew l-għotja maħsubin mhumiex fl-interessi li tiġi 
żviluppata l-kompetittività tal-ekonomija Ewropea jew mhumiex kompatibbli mal-prinċipji tal-etika jew 
mal-kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà. 

F’dawk il-każijiet, it-trasferiment jew l-għotja m’għandhomx isiru qabel ma l-Kummissjoni tkun 
sodisfatta li se jkun hemm is-salvagwardji meħtieġa u qabel ma tkun awtorizzat it-trasferiment jew l-
għotja bil-miktub. 
 

[Għal ftehimiet tal-għotja b’diversi benefiċjarji biss jekk ikun hemm bżonn 
 3. Minkejja l-Artikoli II.27.4 u II.32.8 u l-paragrafu 2 t’hawn fuq, il-Kummissjoni mhix se toġġezzjona għal 

trasferimenti tas-sjieda tal-għarfien u d-drittijiet miksuba jew għall-għoti ta’ liċenzja esklużiva dwar l-
għarfien u d-drittijiet miksuba maħsubin mill-benefiċjarji li ma jirċevux kontribut finanzjarju mill-Unjoni, 
sakemm it-trasferiment maħsub jew l-għotja maħsuba jkollhom x’jaqsmu mal-għarfien u d-drittijiet 
miksuba ġġenerati minnhom. Dawn it-trasferimenti jew l-għotjiet maħsubin huma esklużi wkoll min-
notifika lill-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1 t’hawn fuq.] 
 

11 bis)  Għall-EURATOM – IN-NOTIFIKA LILL-KUMMISSJONI MEĦTIEĠA F’KAŻ TA’ TRASFERIMENT 
MAĦSUB TAS-SJIEDA U/JEW TA’ GĦOTJA MAĦSUBA TA’ LIĊENZJA 

1) Meta xi benefiċjarju jkun beħsiebu jittrasferixxi s-sjieda tal-għarfien u d-drittijiet miksuba jew ikun 
beħsiebu jagħti liċenzja dwar l-għarfien u d-drittijiet miksuba lil xi parti terza stabbilita f’pajjiż terz 
mhux assoċjat mas-Seba’ Programm Kwadru matul il-proġett u għal perjodu ta’ X snin1 minn meta 
jintemm, għandu jgħarraf lill-Kummissjoni 90 jum qabel ma jsir it-trasferiment maħsub jew l-għotja 
maħsuba. Madanakollu, it-trasferimenti u l-għotjiet maħsubin mill-benefiċjarji li ma jirċevux kontribut 
finanzjarju mill-Euratom huma esklużi minn dan ir-rekwiżit addizzjonali ta' notifika, sakemm it-
trasferiment maħsub jew l-għotja maħsuba jkollhom x’jaqsmu mal-għarfien u d-drittijiet miksuba 
ġġenerati minnhom. 

                                                 
1 Perjodu li għandu jiġi stabbilit skont il-qasam tar-riċerka, l-għanijiet u r-riżultati mistennija tal-proġett. 
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Notifika tista’ tkun marbuta biss mal-għarfien u d-drittijiet miksuba eżistenti u ddefiniti b’mod speċifiku. 
Irid ikun fiha dettalji biżżejjed dwar dak l-għarfien u dawk id-drittijiet miksuba, dwar lil min se jiġu 
assenjati jew illiċenzjati u l-użu (potenzjali) tal-għarfien u d-drittijiet miksuba u tad-drittijiet tal-aċċess 
possibbli għalihom. Barra minn hekk, trid tkun inkluża valutazzjoni mmotivata tat-trasferiment jew tal-
għotja maħsubin f’dak li għandu x’jaqsam mal-impatt tagħhom fuq il-kompetittività tal-ekonomija 
Ewropea, il-kompatibbiltà tagħhom mal-prinċipji tal-etika u l-implikazzjonijiet tagħhom fuq l-interessi 
tad-difiża tal-Istati Membri skont it-tifsira tal-Artikolu 24 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (l-Euratom). 

Il-Kummissjoni tista’ meta trid tgħarraf lill-benefiċjarju li n-notifika mhix kompluta jew titolbu iktar 
tagħrif. L-ebda trasferiment jew għotja ma jistgħu jseħħu qabel ma l-Kummissjoni jkun kellha l-
opportunità li toġġezzjona fiż-żmien stipulat fil-paragrafu li jmiss. 

2) Il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona għal dak it-trasferiment maħsub tas-sjieda tal-għarfien u d-drittijiet 
miksuba jew għal dik l-għotja maħsuba ta’ liċenzja dwar l-għarfien u d-drittijiet miksuba fi żmien 60 
jum minn mindu tirċievi notifika kompluta jew, fejn japplika, minn mindu tirċievi t-tagħrif addizzjonali 
mitlub, jekk tqis li t-trasferiment jew l-għotja maħsubin mhumiex fl-interessi li tiġi żviluppata l-
kompetittività tal-ekonomija Ewropea jew mhumiex kompatibbli mal-prinċipji tal-etika jew mal-interessi 
tad-difiża tal-Istati Membri skont it-tifsira tal-Artikolu 24 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (l-Euratom). 

F’dawk il-każijiet, it-trasferiment jew l-għotja m’għandhomx isiru qabel ma l-Kummissjoni tkun 
sodisfatta li se jkun hemm is-salvagwardji meħtieġa u qabel ma jkun awtorizzat it-trasferiment jew l-
għotja bil-miktub. 

  

12.  L-EBDA DRITTIJIET TAL-AĊĊESS GĦALL-AFFILJATI  

Il-paragrafu 3 tal-Artikolu II.34 dwar id-drittijiet tal-aċċess għall-affiljati ma japplikax għal dan il-ftehim tal-
għotja. 

 

13. IR-REGOLI TAL-ETIKA  

1.  Il-benefiċjarji għandhom jikkonformaw mal-qafas tal-etika tal-FP7, mal-leġiżlazzjoni kollha applikabbli, 
ma’ kull leġiżlazzjoni rilevanti fil-ġejjieni u mal-programmi speċifiċi tal-FP7 dwar “Kooperazzjoni”, 
“Ideat”, “Nies”, “Kapaċitajiet” (2007-2013) u “Euratom” (2007-2011)2. 

2. Il-benefiċjarji jintrabtu li f’dan il-proġett ma jwettqux riċerka li tinvolvi xi waħda mill-attivitajiet li ġejjin: 

(a) attivitajiet tar-riċerka bil-għan tal-ikklonjar tal-bniedem għal finijiet riproduttivi, 

(b) attivitajiet tar-riċerka maħsubin biex jimmodifikaw il-wirt ġenetiku tal-bniedem li jistgħu jwasslu 
biex dik il-bidla ssir waħda li tintiret, u 

(c) attivitajiet tar-riċerka maħsubin biex joħolqu embriji tal-bniedem biss għall-fini tar-riċerka jew 
għall-fini tal-ksib ta’ ċelluli staminali, inkluż permezz tat-trasferiment ta’ nuklei ta’ ċelluli somatiċi. 

                                                 
2 Id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-programmi speċifiċi: Id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE dwar il-programm 
“Kooperazzjoni”, 2006/972/KE dwar il-programm “Ideat”, 2006/973/KE dwar il-programm “Nies”, 
2006/974/KE dwar il-programm “Kapaċitajiet” u 2006/976/Euratom dwar il-programm “Euratom”. 
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14.  ATTIVITAJIET TAR-RIĊERKA LI JINVOLVU L-UŻU TA’ EMBRIJI TAL-BNIEDEM U TA’ ĊELLULI 
STAMINALI TAL-EMBRIJI TAL-BNIEDEM  

Il-benefiċjarji għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-miktub dwar kwalunkwe attività tar-riċerka li tista’ tkun 
tinvolvi l-użu ta’ embriji tal-bniedem jew ta’ ċelluli staminali tal-embriji tal-bniedem, dejjem jekk dawk id-
dispożizzjonijiet fl-Anness I għall-ftehim tal-għotja ma jkunux ġew approvati b’mod speċifiku. Din it-tip ta’ 
riċerka ma tistax issir qabel ma jingħata kunsens bil-miktub min-naħa tal-Kummissjoni. Il-kunsens tal-
Kummissjoni għandu jkun suġġett għall-proċeduri interni tagħha. Jekk it-tali riċerka ma tiġix approvata, il-
Kummissjoni mhix se tiffinanzjaha bħala parti mill-proġett u tista’ ttemm il-ftehim tal-għotja jekk il-proġett 
ma jkunx jista’ jitkompla mingħajr dik ir-riċerka. 

 
15.  L-ANALIŻI ETIKA  

1. Il-benefiċjarju(/Il-benefiċjarji) għandu jagħti(/għandhom jagħtu) konferma bil-miktub lill-Kummissjoni li 
jkun irċieva(/jkunu rċevew) opinjoni(/opinjonijiet) favorevoli min-naħa tal-kumitat(/tal-kumitati) tal-etika 
rilevanti u, jekk ikun japplika, l-approvazzjoni(/l-approvazzjonijiet) regolatorja(/regolatorji) tal-
awtorità(/tal-awtoritajiet) nazzjonali jew lokali kompetenti fil-pajjiż li fih tkun se titwettaq ir-riċerka 
qabel ma jibda(/jibdew) xi riċerka li tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni u li tkun teħtieġ it-tali 
opinjonijiet jew approvazzjonijiet. Il-Kummissjoni trid tingħata wkoll il-kopja tal-approvazzjoni uffiċjali 
mogħtija mill-kumitati tal-etika nazzjonali jew lokali rilevanti.  

 
[2. Il-benefiċjarju(/Il-benefiċjarji) għandu jiżgura(/għandhom jiżguraw) li, fejn tkun saret analiżi etika mill-

Kummissjoni, ir-riċerka mwettqa bħala parti mill-proġett tkun tikkonforma għal kollox mar-rekwiżiti 
addizzjonali li ġejjin li jirriżultaw mill-analiżi etika: 

 
Test liberu b’konklużjonijiet operattivi ċari mislutin mill-analiżi etika.] 

 

16.  IR-RIĊERKA KLINIKA (għar-riċerka bijomedika li tinvolvi n-nies biss)  

1. Il-benefiċjarju(/Il-benefiċjarji) għandu jagħti(/għandhom jagħtu) lill-Kummissjoni dikjarazzjoni li fiha 
jikkonferma(/jikkonfermaw) li jkun irċieva(/jkunu rċevew) opinjoni(/opinjonijiet) favorevoli min-naħa tal-
kumitat(/tal-kumitati) tal-etika rilevanti u, jekk ikun japplika, l-approvazzjoni regolatorja tal-
awtorità(/tal-awtoritajiet) nazzjonali kompetenti fil-pajjiż ikkonċernat qabel ma jibda(/jibdew) xi riċerka 
bijomedika li tkun tinvolvi n-nies.  

 
2. (Għar-riċerka bijomedika li tinvolvi n-nies, inklużi l-provi kliniċi jew provi oħrajn) Il-Kummissjoni 

m’għandha qatt titqies bħala sponser għall-provi kliniċi fis-sens tad-Direttiva 2001/20/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw mal-implimentazzjoni ta’ prattika 
korretta ta’ klinika fit-twettiq ta’ provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem.  

 
L-Anness I għandu jindika l-isem(/l-ismijiet) ta’ kwalunkwe sponser ta’ dan it-tip.  

 
Għall-provi li mhumiex koperti mid-Direttiva 2001/20/KE, l-Anness I għandu jindika l-isem tal-persuna 
jew tal-organizzazzjoni li hija responsabbli biex tagħti bidu, biex tikkoordina u biex timmonitorja l-
provi. 
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17.  DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-ĦLAS LURA TAL-AĊĊESS GĦAL SERVIZZI XJENTIFIĊI LI 
HUMA DISPONIBBLI B’XEJN MAN-NETWERK TA’ KOMUNIKAZZJONI KOLLU  

A : L-obbligi tal-prestazzjoni 
Il-benefiċjarju li qed jieħu ħsieb jipprovdi aċċess għall-infrastruttura(/l-infrastrutturi) jew l-istallazzjoni(/l-
istallazzjonijiet) kif speċifikat fl-Anness I – il-fornitur tal-aċċess – għandu, flimkien mad-dispożizzjonijiet l-
oħra ta’ dan il-ftehim tal-għotja,: 

a) jagħti aċċess b’xejn lis-servizzi xjentifiċi deskritti fl-Anness I fin-netwerks ta’ komunikazzjoni 
kollha; 

b) jara li s-servizzi mogħtija lill-komunità xjentifika jiġu vvalutati regolarment minn bord estern 
magħmul minn esperti internazzjonali fil-qasam, li jkunu maħtura mill-konsorzju bl-approvazzjoni 
bil-miktub tal-Kummissjoni.  

B : Dispożizzjonijiet finanzjarji 
L-appoġġ finanzjarju [tal-Unjoni] [tal-Euratom] għall-ispejjeż tal-aċċess m’għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispejjeż tal-operat li tkun għamlet l-istallazzjoni li tipprovdi l-aċċess tul il-proġett kollu, minbarra l-
kontribuzzjonijiet kollha għall-investimenti kapitali tal-infrastruttura. 

 

18.  L-ATTIVITAJIET TAL-INFRASTRUTTURA ELETTRONIKA 

Tifsiriet 
Minbarra t-tifsiriet mogħtija fl-Artikolu II.1, għall-ftehim tal-għotja għandhom japplikaw ukoll it-tifsiriet li 
ġejjin: 
 
Il-konnettività: tfisser sett ta’ ċirkuwitu wieħed jew aktar li jagħti lok għat-trażmissjoni ta’ “duplex bit 
streams” sħaħ bejn punti aħħarija ddefiniti, kif speċifikat fl-Anness I. 
 
Servizzi ta’ konnettività: tfisser kull attività oħra, kif maħsub fl-Artikolu II.16, biex tipprovdi l-
konnettività. 

 
Dispożizzjonijiet finanzjarji 

Bħala eċċezzjoni għall-Artikolu II.16, biex ikun hemm il-provvista u l-aġġornament kontinwi tas-
servizzi ta’ konnettività meħtieġa kif speċifikat fl-Anness I, ir-rata massima ta’ ħlas lura għandha tkun 
ta’ 50 % tal-ispejjeż totali eliġibbli. 

 

19.  LIMITAZZJONI TAL-ISPEJJEŻ INDIRETTI BIEX JIĠU INTEGRATI L-ATTIVITAJIET JEW L-
INFRASTRUTTURA U L-FAŻI TA’ TĦEJJIJA 

Il-ħlas lura tal-ispejjeż indiretti marbutin mal-attivitajiet ta’ koordinazzjoni u ta’ appoġġ, għajr dawk 
marbutin mal-ġestjoni ta’ dawn l-attivitajiet, huwa limitat għal massimu ta’ 7 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli 
marbutin ma’ dawn l-attivitajiet, minbarra l-ispejjeż diretti eliġibbli għas-sottokuntrattar u l-ispejjeż tar-
riżorsi li taw partijiet terzi li mhumiex użati fil-bini tal-benefiċjarju.   

 

20.  IL-ĦLAS TAL-EWWEL FINANZJAMENT MINN QABEL (speċifiku għad-DĠ TREN) 

Minkejja l-Artikolu 6, il-finanzjament minn qabel għandu jitħallas lill-Koordinatur fi żmien 45 jum mid-data li 
fiha l-Kummissjoni tiġi mgħarrfa li l-benefiċjarji kollha identifikati fl-Artikolu 1.1 ikunu ssieħbu mal-ftehim 
tal-għotja. 
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21.  DEJTA JEW TAGĦRIF IKKLASSIFIKAT JEW MATERJAL PERIKOLUŻ3 (speċifiku għall-proġetti 
marbutin mas-sigurtà) 

Meta t-tagħrif ikklassifikat jintuża bħala għarfien u drittijiet eżistenti jew ikun ippjanat li jiġi ġġenerat bħala 
għarfien u drittijiet miksuba, jew ikun fil-fatt iġġenerat bħala għarfien u drittijiet miksuba, jew jekk ikun 
hemm bżonn ta’ liċenzji tal-esportazzjoni jew tat-trasferiment għat-trasferiment ta’ materjal jew sustanzi 
perikolużi4, jew meta tema partikolari tkun suġġetta għal restrizzjonijiet legali speċifiċi nazzjonali jew 
Ewropej marbutin mas-sigurtà, għandha tinhemeż Ittra dwar l-Aspett tas-Sigurtà (SAL) ma’ dan il-ftehim 
tal-għotja bħala parti integrali mill-Anness I. 

 
22.  IT-TRATTAMENT TA’ DEJTA JEW TAGĦRIF KUNFIDENZJALI U KKLASSIFIKAT JEW TA’ 

MATERJAL PERIKOLUŻ (speċifiku għall-proġetti marbutin mas-sigurtà) 
1. Kull benefiċjarju għandu jikkonforma ma’ kwalunkwe rekwiżit tas-sigurtà preskritt fl-Ittra dwar l-Aspett 

tas-Sigurtà (SAL) mehmuża mal-Anness I ta’ dan il-ftehim tal-għotja. Il-Kummissjoni tista’ ttemm il-
ftehim tal-għotja jew il-parteċipazzjoni tal-benefiċjarju(/tal-benefiċjarji) skont l-Artikolu II.38 f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità ma’ dan l-obbligu. It-tali azzjoni għandha tkun mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
azzjoni ġuridika oħra. 

 
2. Din l-Ittra dwar l-Aspett tas-Sigurtà hi valida tul il-proġett kollu.  

 
3. Il-benefiċjarji ta’ dan il-ftehim tal-għotja għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni, permezz tal-Koordinatur, 

bi kwalunkwe tibdil fir-rekwiżiti tas-sigurtà li joħroġ waqt it-twettiq tal-proġett. Kwalunkwe bidla bħal 
din għandha tiddaħħal fl-Ittra dwar l-Aspett tas-Sigurtà permezz ta’ emenda skont ir-regoli dwar l-
emendi tal-Anness I. 

 
4. F’każijiet fejn xi benefiċjarju ma jistax jikkonforma ma’ rekwiżiti tas-sigurtà iktar stretti, il-ftehim tal-

għotja għandu jintemm. 

5. Il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li kwalunkwe sottokuntrattur jew parti terza oħra tikkonforma mar-
rekwiżiti tas-sigurtà mogħtija fl-Ittra dwar l-Aspett tas-Sigurtà.  

 

23.  ATTIVITAJIET IMMIRATI BIEX JIŻVILUPPAW KAPAĊITAJIET AFFIDABBLI ĦAFNA LI JKOLLHOM 
IMPATT FUQ IS-SIGURTÀ TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ (speċifiċi għal proġetti marbutin mas-sigurtà) 

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu II.16.1, għall-attivitajiet tar-riċerka u tal-iżvilupp teknoloġiku 
marbutin mas-sigurtà, il-kontribut finanzjarju tal-Unjoni jista’ jkun massimu ta’ 75 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-benefiċjarji kollha, fil-każ tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet f’oqsma b’daqs tas-suq limitat ħafna u 
b’riskju ta’ “falliment fis-suq” u għall-iżvilupp ta’ tagħmir mgħaġġel minħabba theddid ġdid.  

                                                 
3 “Materjal perikoluż” tfisser materjal jew sustanzi li huma ta’ natura sensittiva jew perikoluża, li jekk jiġu esposti pubblikament mistennija jikkawżaw 
ħsara jew periklu għas-saħħa pubblika jew għas-sikurezza taċ-ċittadini jew tal-ambjent jew li jistgħu jaffettwaw ħażin l-interessi tas-sigurtà nazzjonali tal-
Istati kkonċernati jew ikunu ta’ riskju mod ieħor, inklużi oġġetti perikolużi b’konsegwenza għolja, u minħabba f’hekk, huma oġġetti li t-tqandil u t-trasport 
tagħhom huwa suġġett għal regoli tas-saħħa u tas-sikurezza speċifiċi fuq livell nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali, pereżempju. materjal sensittiv jew 
perikoluż fil-qasam tal-materjal bijoloġiku, kimiku, nukleari, radjuattiv jew splussiv. 
 
4 “Sustanzi" tfisser elementi kimiċi u l-komposti tagħhom hekk kif ikunu fl-istat naturali jew hekk kif jiġu prodotti mill-industrija skont id-Direttiva tal-
Kunsill 76/769/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li għandhom 
x’jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing [il-kummerċjalizzazzjoni] u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ĠU L 262, 27.9.1976, 
p. 201-203). 
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24.  IT-TIXRID LIMITAT TAL-GĦARFIEN U D-DRITTIJIET MIKSUBA BARRA L-KONSORZJU GĦAL 

RAĠUNIJIET TA’ SIGURTÀ (speċifiku għal proġetti marbutin mas-sigurtà) 
Kull għarfien u drittijiet miksuba ġġenerati matul il-proġett m’għandhomx jixxerrdu lil xi entità ġuridika barra 
l-konsorzju eżistenti, sakemm ma jkunx hemm qbil dwar dan mill-benefiċjarji u mill-Kummissjoni.  
 
Din ir-regola tapplika wkoll għall-affiljati u għall-kumpaniji prinċipali. 

 

25. IS-SOTTOKUNTRATTAR F’GĦOTJIET LIL BENEFIĊJARJI DDEFINITI MINN QABEL5 (speċifiku għal 
proġetti marbutin mal-ispazju) 

L-Artikolu II.7 tal-ftehim tal-għotja qed jinbidel kif ġej:  
 
1.  Sottokuntrattur huwa parti terza li daħlet fi ftehim b’kundizzjonijiet tan-negozju ma’ benefiċjarju 

wieħed jew aktar sabiex twettaq parti mill-ħidmiet marbutin mal-proġett.  
 
 Meta l-benefiċjarju jidħol f’sottokuntratt biex iwettaq xi parti mill-ħidmiet marbutin mal-proġett, huwa 

jibqa’ marbut bl-obbligi tiegħu lejn il-Kummissjoni u lejn il-benefiċjarji l-oħra skont il-ftehim tal-għotja u 
jibqa’ jkollu r-responsabbiltà esklużiva biex iwettaq il-proġett u biex ikun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja.  

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

2.  Fejn il-benefiċjarji jkollhom bżonn jagħtu sottokuntratt għal ċerti elementi tax-xogħol li għandu jsir, 
iridu jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:  

- it-total ġenerali tas-sottokuntratti ma jistax jaqbeż il-85 % tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-proġett; 

- l-użu tal-għoti ta’ sottokuntratti għandu jkun iġġustifikat kif xieraq u għandu jkun deskritt fid-dettall fl-
Anness I  
   filwaqt li jitqiesu n-natura tal-proġett u dak li hu meħtieġ għall-implimentazzjoni tiegħu; 

- l-użu tal-għoti ta’ sottokuntratt minn xi benefiċjarju ma jistax jeffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-
benefiċjarji f’dak li għandu x’jaqsam mal-għarfien u d-drittijiet eżistenti u mal-għarfien u d-drittijiet 
miksuba; 

 
- l-Anness I irid ikun fih dettalji dwar il-ħidmiet li se jingħataw b’sottokuntratt u stima tal-ispejjeż; 

3.  Kwalunkwe sottokuntratt li l-ispejjeż tiegħu jridu jintalbu lura bħala spejjeż eliġibbli jrid jingħata skont 
il-prinċipju tal-aħjar valur għall-flus (il-proporzjon tal-aħjar prezz għall-aħjar kwalità), il-prinċipju tat-
trasparenza u dak tat-trattament indaqs. Ir-regoli li jkopru kull proċedura ta’ għoti ta’ dan it-tip 
jiddependu mill-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni u jiffurmaw parti mill-Anness I. 

Is-sottokuntratti konklużi abbażi tal-kuntratti ta’ qafas li jkunu saru bejn benefiċjarju u sottokuntrattur 
qabel ma jinbeda l-proġett skont il-prinċipji tal-ġestjoni normali tal-benefiċjarju jistgħu jiġu aċċettati 
wkoll.  

4.  Il-benefiċjarji jistgħu jużaw ukoll is-servizzi ta’ appoġġ esterni għall-għajnuna f’ħidmiet żgħar li fihom 
infushom ma jirrappreżentawx il-ħidmiet tal-proġett kif identifikati fl-Anness I.  

5.  Il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri għandhom id-dritt jeżerċitaw is-setgħat ta’ kontroll tagħhom fuq 
dokumenti u fuq bini fuq il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi kollha li jkunu rċevew il-fondi tal-Unjoni. 

                                                 
5 Rilevanti għar-riċerka fuq l-ispazju fil-każ ta’ benefiċjarji msemmija fil-programm speċifiku u/jew fil-programm ta’ ħidma msejjaħ “Spazju”, skont l-
Artikolu 14 tar-Regoli dwar il-Parteċipazzjoni (f’dan li ġej il-“benefiċjarju ddefinit minn qabel”), li japplikaw għall-għotja skont l-iskema għall-finanzjament 
ta’ azzjoni ta’ koordinazzjoni u ta’ appoġġ. 
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26.  IT-TKABBIR TAL-KONSORZJU (speċifiku għall-proġetti marbutin mal-ispazju) 

Minkejja l-obbligi tal-konsorzji msemmija fl-Artikolu II.35, ir-regoli u l-proċeduri li jkopru kwalunkwe sejħa 
kompetittiva ta’ dan it-tip għandhom jiddependu mill-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni, li 
għandha tkun ikkonsultata mill-inqas 90 jum qabel id-data mistennija tal-pubblikazzjoni. 

27.  KONT BANKARJU SPEĊIFIKU GĦALL-PROĠETT (speċifiku għall-proġetti marbutin mas-sigurtà) 

Il-kont bankarju msemmi fl-Artikolu 5.3 għandu jintuża għall-proġett biss. 

28.  ID-DRITT GĦALL-AĊĊESS U GĦALL-UŻU TAD-DEJTA GĦALL-FINIJIET TAL-UNJONI EWROPEA 
(speċifiku għall-proġetti marbutin mal-ispazju) 

L-Unjoni għandu jkollha drittijiet tal-aċċess għat-tagħrif miksub b’mod speċifiku għall-proġett u għall-
għarfien u d-drittijiet miksuba bil-għan li tiżviluppa, timplimenta u timmonitorja l-politiki tal-Unjoni marbutin 
mal-ambjent u mas-sigurtà. Dawk id-drittijiet tal-aċċess għandhom jingħataw ħielsa minn kull ħlas 
(“royalty”) fuqhom. 

 

29.  ID-DRITTIJIET TAL-AĊĊESS GĦALL-GĦARFIEN U D-DRITTIJIET MIKSUBA GĦALL-FINIJIET TAL-
POLITIKA U T-TRASFERIMENT TAS-SJIEDA TAL-GĦARFIEN U D-DRITTIJIET MIKSUBA (speċifiċi 
għar-riċerka dwar l-ambjent) 

1. Il-Proġett għandu jiżgura li l-protokolli u l-pjanijiet dwar il-ġbir u l-ħżin tad-dejta jaqblu mal-politika tal-
Unjoni Ewropea dwar id-dejta. 

 
2. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess għall-għarfien u d-

drittijiet miksuba bil-għan li jiżviluppaw, jimplimentaw u jimmonitorjaw il-politiki ambjentali. Dawk id-
drittijiet tal-aċċess għandhom jingħataw mill-benefiċjarju kkonċernat ħielsa minn kull ħlas fuqhom. 

 
3. F’każ li l-għarfien u d-drittijiet miksuba la se jibqgħu jintużaw mill-benefiċjarju u lanqas m’huma se jiġu 

ttrasferiti, il-benefiċjarju kkonċernat għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar dan. F’dak il-każ, il-
Kummissjoni tista’ titlob li s-sjieda tat-tali għarfien u drittijiet miksuba tkun ittrasferita f’idejn l-Unjoni 
Ewropea. It-tali trasferiment għandu jsir b’xejn u mingħajr restrizzjoni fuq l-użu u t-tixrid ta’ dak l-
għarfien u dawk id-drittijiet. 

 

30. DIPARTIMENTI/ISTITUTI EĊĊ. FI ĦDAN ENTITÀ LEGALI LI JISTGĦU JIDENTIFIKAW L-ISPEJJEŻ 
INDIRETTI REALI TAGĦHOM META L-ENTITÀ LEGALI (SĦIĦA) MA TKUNX TISTA’ TAGĦMEL DAN 
[Isem id-dipartiment/l-istitut eċċ.], li huwa parti integrali [mill-benefiċjarju] [mill-parti terza identifikata fil-
klawsola speċjali numru 10] [isem il-benefiċjarju/il-parti terza], għandu sistema tal-kontabbiltà analitika li 
tippermettilu jidentifika l-ispejjeż indiretti reali tiegħu. Għaldaqstant, u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu II.15.3, [isem id-dipartiment/l-istitut eċċ.] jista’ jiddikjara l-ispejjeż indiretti fil-ftehimiet tal-għotja tal-
FP7 abbażi tal-ispejjeż indiretti reali tiegħu, minkejja l-fatt li l-[benefiċjarju] [parti terza identifikata fil-
klawsola speċjali numru 10] għażel/għażlet rata fissa. 
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31. KONTRIBUT GĦALL-FOND TA’ GARANZIJA 

Minkejja l-Artikolu 6, il-finanzjament minn qabel imsemmi hemmhekk għandu jitħallas lill-koordinatur skont 
dan li ġej: 

 
- l-ewwel ħlas tal-finanzjament minn qabel ta’ EUR [daħħal is-somma prevista fl-Artikolu 6.1, bit-

tnaqqis tal-kontribut tal-benefiċjarji għall-Fond ta’ Garanzija] għandu jitħallas fi żmien 45 jum minn 
meta jidħol fis-seħħ dan il-ftehim tal-għotja, 

 
- it-tieni ħlas tal-finanzjament minn qabel ta’ EUR [il-kontribut tal-benefiċjarji għall-Fond ta’ Garanzija, 

daħħal is-somma prevista fl-Artikolu 6.2], li għandu jiġi ttrasferit mill-Kummissjoni f’isem il-benefiċjarji 
fil-Fond ta’ Garanzija msemmi fl-Artikolu II.20, ladarba l-Kummissjoni tkun stabbiliet il-Fond u tkun fdat 
il-ġestjoni finanzjarja tiegħu f’idejn bank depożitarju. 

 
 

32. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI MARBUTIN MA’ ATTIVITAJIET TAL-KOOPERAZZJONI EWROPEA 
FIX-XJENZA U T-TEKNOLOĠIJA (“COST”) 
1. Kull referenza għall-benefiċjarji jew għall-konsorzju jew għall-koordinatur f’dan il-ftehim tal-għotja u fl-

Annessi għalih għandhom jinftehmu bħala referenzi għall-benefiċjarju. 
 

2. Il-limitu ta’ 90 % għall-ħlasijiet previst fl-Artikolu II.6.2 ma japplikax għal dan il-ftehim tal-għotja. 
 

3. Fil-każ li emenda għal dan il-ftehim tal-għotja tkun tipprevedi żieda fil-kontribut finanzjarju massimu 
tal-Unjoni mogħti fl-Artikolu 5.1, għandu jitħallas finanzjament ieħor minn qabel. L-ammont ta’ dan il-
finanzjament minn qabel għandu jkun stipulat fl-emenda. L-Artikolu 6 japplika mutatis mutandis. 

 
4. Il-benefiċjarju għandu jiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu II.22 japplikaw għall-benefiċjarji aħħarin 

tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-benefiċjarju skont dan il-ftehim tal-għotja.  
 

5. Il-benefiċjarju għandu jħares id-dispożizzjonijiet li ġejjin għall-allokazzjoni tal-għotjiet lill-benefiċjarji 
aħħarin: 

 
a.  Kwalunkwe għotja mogħtija lill-benefiċjarji aħħarin għandha tikkontribwixxi għall-għan ġenerali 

tal-attivitajiet tal-COST li tiġi stabbilita u tinżamm sistema intergovernattiva għall-kooperazzjoni u 
ż-żamma ta’ netwerk ta’ riċerkaturi u attivitajiet tar-riċerka Ewropej iffinanzjati minn fondi 
nazzjonali. 

 
b. Il-proċeduri għall-allokazzoni tal-għotjiet għandhom ikunu miftuħa u trasparenti. Għandhom 

jissejsu fuq approċċ kompetittiv li, bħala regola, isegwi sistema ta’ sejħiet miftuħa b’għanijiet u 
b’baġit iddefiniti b’mod ċar, u b’analiżi minn pari esterni. Id-deċiżjonijiet finali dwar l-
allokazzjonijiet għandhom isiru mill-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Azzjoni jew mill-Kumitat tad-Dominju. 
Il-proċeduri huma mogħtija fid-dettall fl-Anness I għal dan il-ftehim tal-għotja. 

 
c. L-għotjiet għandhom jiġu allokati lit-tipi ta’ attivitajiet li ġejjin: 

 
 (1) It-tħaddim tal-Kumitati tad-Dominju tal-COST 

(2) L-azzjonijiet tal-COST (inizjattivi “minn isfel ’il fuq” għall-koordinament u ż-żamma ta’ 
netwerk f'livell Ewropew, abbażi ta’ sejħa miftuħa kontinwa) 

(3) Missjonijiet xjentifiċi ta’ żmien qasir (STSM) 
 (4) Skejjel tat-taħriġ 
 (5) It-tixrid u l-pubblikazzjoni ta’ riżultati xjentifiċi 

(6) Kwalunkwe attività oħra relatata maqbula mill-partijiet u mogħtija fl-Anness I għal dan il-
ftehim tal-għotja. 

 
d. L-ammonti massimi tal-appoġġ finanzjarju mogħti lill-benefiċjarji aħħarin huma stabbiliti fl-

Anness I għal dan il-ftehim tal-għotja. 
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33. DEJTA JEW TAGĦRIF KUNFIDENZJALI U KKLASSIFIKAT/A JEW MATERJAL PERIKOLUŻ b’rabta 
mal-Artikolu II.9. Il-kunfidenzjalità (speċifika għall-proġetti marbutin mas-sigurtà) 

 
L-Artikolu II.9 tal-ftehim tal-għotja qed jinbidel kif ġej: 

 
1. Matul il-proġett u għal perjodu ta’ ħames snin wara li jintemm jew għal kwalunkwe perjodu ieħor kif 

stabbilit fil-ftehim tal-konsorzju, il-benefiċjarji jintrabtu li jħarsu l-kunfidenzjalità ta’ kull dejta, dokument 
jew materjal ieħor li jiġi identifikat bħala kunfidenzjali b’rabta mat-twettiq tal-proġett (“tagħrif 
kunfidenzjali”). Il-Kummissjoni tintrabat li tħares il-kunfidenzjalità tat-“tagħrif kunfidenzjali” sa ħames 
snin wara li jitlesta l-proġett. Fuq talba ssostanzjata kif xieraq minn xi benefiċjarju, il-Kummissjoni 
tista’ taqbel li ttawwal dan il-perjodu f’dak li għandu x’jaqsam ma’ tagħrif kunfidenzjali speċifiku. 

 
F’każ li t-tagħrif kunfidenzjali jkun ġie kkomunikat bil-fomm, il-parti li tkun żvelatu trid tikkonferma n-
natura kunfidenzjali tiegħu bil-miktub fi żmien 15-il jum minn meta tkun żvelatu. 

 
2. Il-Paragrafu 1 ma jibqax japplika f’każ li: 

 
- it-tagħrif kunfidenzjali jsir pubblikament disponibbli permezz ta’ mezzi oħra għajr il-ksur tal-obbligi 

tal-kunfidenzjalità; 
 

- il-parti li tkun qed tiżvela t-tagħrif wara tgħarraf lill-benefiċjarju aħħari li t-tagħrif kunfidenzjali ma 
jkunx għadu kunfidenzjali; 

 
- it-tagħrif kunfidenzjali wara jiġi kkomunikat lill-benefiċjarju aħħari mingħajr l-ebda obbligu ta’ 

kunfidenzjalità minn parti terza li jkollha pussess legali tiegħu u li ma tkun taħt l-ebda obbligu ta’ 
kunfidenzjalità. 

 
3. Il-benefiċjarji jintrabtu li jużaw it-tali tagħrif kunfidenzjali biss b’rabta mat-twettiq tal-proġett sakemm 

ma jkunx hemm qbil mod ieħor mal-parti li tkun żvelat it-tagħrif. 
 

4. Minkejja l-paragrafi ta’ qabel, it-trattament tad-dejta, tad-dokumenti jew ta’ tagħrif ieħor li jiġi deċiż li 
jeħtieġ li jitħares mill-iżvelar mhux awtorizzat u li jkun ġie ddeżinjat bħala tali permezz ta’ klassifika 
tas-sigurtà (“tagħrif ikklassifikat”) jeħtieġ li jsegwi r-regoli applikabbli stabbiliti bil-leġiżlazzjoni rilevanti 
nazzjonali, tal-Komunità Ewropea, tal-Unjoni Ewropea u dik internazzjonali għat-trattament tat-tagħrif 
ikklassifikat, inklużi r-regoli interni tal-Kummissjoni. L-obbligu japplika wkoll għat-trattament ta’ 
materjal jew ta’ sustanzi perikolużi, kif ukoll għal kwalunkwe tagħrif jew materjal li huwa suġġett għal 
restrizzjonijiet tas-sigurtà jew għall-kontroll tal-esportazzjoni jew tat-trasferiment tiegħu. Fejn 
benefiċjarju jkun stabbilit f’pajjiż terz, jew ikun organizzazzjoni internazzjonali li tkun stabbiliet ftehim 
speċjali bilaterali mal-Unjoni Ewropea jew mal-Euratom fil-qasam tas-sigurtà, inkluż l-immaniġġjar, it-
trattament u t-trasferiment ta’ materjal perikoluż, għandu japplika wkoll kull ftehim bilaterali tas-sigurtà 
ta’ dan it-tip. Il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li l-ftehim tal-konsorzju konkluż bejniethom jirrispetta l-
leġiżlazzjoni tas-sigurtà rilevanti. 
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34. PROĠETT LI JINVOLVI L-KOORDINAZZJONI MA’ PROĠETT IEĦOR IFFINANZJAT MINN PAJJIŻ 
TERZ MINĦABBA SEJĦA KKOORDINATA MA’ DAN IL-PAJJIŻ TERZ  
 

1. Il-proġett għandu jkun ikkoordinat mal-proġett tal-pajjiż terz [daħħal l-isem tal-proġett tal-pajjiż terz], 
kif imfisser fl-Anness I (“il-proġett tal-pajjiż terz”). 

 
2. Il-ftehim ta’ koordinazzjoni 

Il-benefiċjarji jitqiesu li jkunu kkonkludew ftehim ta’ koordinazzjoni mal-imsieħba tal-proġett tal-pajjiż 
terz, li għandu jkun konsistenti mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim tal-għotja u mal-ftehim tal-
konsorzju. Il-ftehim ta’ koordinazzjoni jirregola, fost l-oħrajn: 
 
i. l-organizzazzjoni interna bejn il-proġetti, li tinkludi l-proċeduri għat-teħid tad-deċiżjonijiet; 
 
ii. ir-regoli dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (pereżempju dwar il-ħarsien, it-tixrid, l-użu u d-
drittijiet tal-aċċess); 
 
iii. il-mod kif jiġi solvut it-tilwim intern, inklużi l-każijiet ta’ abbuż tal-poter; 
 
iv. l-arranġamenti dwar ir-responsabbiltà, l-indennizz u l-kunfidenzjalità bejn l-imsieħba. 

 
3. It-tmiem 

Minbarra l-każijiet stipulati fl-Artikolu II.38, il-Kummissjoni tista’ ttemm il-ftehim tal-għotja: 
 
- Meta l-proġett tal-pajjiż terz ma jkunx beda tal-anqas sad-data speċifikata fl-Anness I. F’dan il-każ, l-

ebda spiża li l-konsorzju jkun ġarrab fl-ambitu tal-proġett ma tista’ tkun approvata jew aċċettata 
bħala spiża eliġibbli għall-ħlas lura min-naħa [tal-Unjoni] [tal-Euratom]. Kull finanzjament minn 
qabel mogħti lill-konsorzju u kull imgħax iġġenerat mill-finanzjament minn qabel irid jerġa’ jingħata 
kollu kemm hu lill-Kummissjoni.  

 
Meta l-proġett korrispondenti tal-pajjiż terz jintemm jew ma jkunx jista’ jilħaq l-impenji tekniċi jew 

ekonomiċi tiegħu kif spjegat fl-Anness I. 
Il-proċedura spjegata fl-Artikolu II.38 tapplika fiż-żewġ każijiet. 
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35. KLAWSOLA TAL-ARBITRAĠĠ LI GĦANDHA TINTUŻA BISS FUQ TALBA TAL-ENTITAJIET LI MA 
JKUNUX QED JIRĊIEVU KONTRIBUT FINANZJARJU [MILL-UNJONI] [MILL-EURATOM], LI HUMA 
STABBILITI F’PAJJIŻ TERZ LI MHUX ASSOĊJAT MAL-FP7 U LI, MINĦABBA L-LIĠI NAZZJONALI, 
MA JISTGĦUX IKUNU SUĠĠETTI GĦALL-ĠURIŻDIZZJONI TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-
UNJONI EWROPEA. 

 
1. Kwalunkwe tilwima bejn [l-Unjoni] [l-Euratom] u [isem il-benefiċjarju] (imsejħin b’mod individwali bħala 

l-“Parti” u b’mod kollettiv bħala l-“Partijiet” f’dan l-Artikolu) b’rabta mal-ftehim tal-għotja, li ma tistax 
tissolva b’mod amikevoli, għandha tintbagħat għall-arbitraġġ skont il-proċedura speċifikata hawn taħt. 
 

2. Il-Partijiet jistgħu jmorru quddiem arbitru wieħed maħtur abbażi ta’ ftehim komuni. Jekk ma jintlaħaq l-
ebda ftehim, għandu jinħatar kumitat tal-arbitraġġ li jkun magħmul minn tliet arbitri. F’dan il-każ, kull 
parti għandha taħtar arbitru wieħed. Iż-żewġ arbitri li jkunu nħatru b’dan il-mod għandhom jagħżlu t-
tielet arbitru, li għandu jaġixxi bħala l-arbitru li jippresiedi l-kumitat. 
 
Kull Parti għandha tgħarraf lill-Parti l-oħra li jkun beħsiebha tirrikorri għall-arbitraġġ, filwaqt li taħtar l-
arbitru tagħha fl-istess att. Jekk fi żmien xahar minn mindu tirċievi n-notifika dwar il-ħatra ta’ arbitru 
minn waħda mill-partijiet, il-parti l-oħra tkun għadha ma għarrfitx lill-ewwel parti dwar l-arbitru li tkun 
ħatret, l-ewwel parti tista’ titlob lis-Segretarju Ġenerali tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ jaħtar it-tieni 
arbitru. 
 

3. Fi żmien xahar mill-ħatra tal-arbitri, il-Partijiet għandhom jaqblu dwar it-termini ta’ referenza tal-
kumitat tal-arbitraġġ, inkluża l-proċedura li għandha tiġi segwita. F’każ li ma jintlaħaq l-ebda ftehim 
wara dan il-perjodu limitat, u għal kwalunkwe kwistjoni oħra li mhijiex koperta minn dawn it-termini ta’ 
referenza, għandhom japplikaw ir-Regoli Mhux Obbligatorji tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ għall-
arbitraġġ li jinvolvi Organizzazzjonijiet u Stati Internazzjonali jew Organizzazzjonijiet Internazzjonali u 
partijiet Privati, skont in-natura tal-entitajiet involuti.  
 

4. Il-proċeduri tal-arbitraġġ għandhom isiru fi Brussell. 
 

5.  Sabiex tiġi solvuta t-tilwima, l-arbitru jew il-kumitat tal-arbitraġġ għandu japplika d-dispożizzjonijiet 
tal-ftehim tal-għotja, l-atti [tal-Euratom] [tal-Komunità Ewropea u tal-Unjoni Ewropea] marbutin mal-
FP7, ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali u r-regoli tal-implimentazzjoni tiegħu u 
liġijiet oħrajn [tal-Euratom u tal-Unjoni Ewropea] [tal-Komunità Ewropea u tal-Unjoni Ewropea] u, fuq 
bażi sussidjarja, il-liġi [tal-pajjiż li huwa s-sede tal-uffiċjal awtorizzat inkarigat skont ir-regoli interni 
dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea]. L-arbitru jew il-kumitat tal-arbitraġġ għandu, 
fid-deċiżjoni finali tal-arbitraġġ, jagħti r-raġunijiet iddettaljati li wassluh għad-deċiżjoni tiegħu. 
 

6. Id-deċiżjoni finali tal-arbitraġġ għandha tkun aħħarija u torbot lill-Partijiet, li permezz ta’ dan qed 
jaqblu b’mod espliċitu li jirrinunzjaw għad-dritt tagħhom għal kull forma ta’ appell jew reviżjoni. 
 

7. L-arbitru jew il-kumitat tal-arbitraġġ għandu jaqsam l-ispejjeż indaqs bejn il-Partijiet, inkluż il-miżati 
raġonevoli kollha li jkunu nefqu l-Partijiet għal kwalunkwe arbitraġġ imsemmi hawn taħt. 
 

8. Il-lingwa użata fil-proċeduri tal-arbitraġġ għandha tkun l-Ingliż. 
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36. L-EBDA OĠĠEZZJONI MIN-NAĦA TAL-KUMMISSJONI DWAR IT-TRASFERIMENTI TAS-SJIEDA 
JEW L-GĦOTI TA’ LIĊENZJI ESKLUŻIVI MINN BENEFIĊJARJI LI MA JKUNUX QED JIRĊIEVU 
FINANZJAMENT 

 
Minkejja l-Artikoli II.27.4 u II.32.8, il-Kummissjoni mhix se toġġezzjona għal trasferimenti tas-sjieda tal-
għarfien u d-drittijiet miksuba jew għall-għoti ta’ liċenzja esklużiva dwar l-għarfien u d-drittijiet miksuba lil xi 
parti terza stabbilita f’pajjiż terz mhux assoċjat mas-Seba’ Programm Kwadru maħsubin mill-benefiċjarji li 
ma jirċevux kontribut finanzjarju [mill-Unjoni] [mill-Euratom], sakemm it-trasferiment maħsub jew l-għotja 
maħsuba jkollhom x’jaqsmu mal-għarfien u d-drittijiet miksuba ġġenerati minnhom.  
 

36TER (speċifika għall-proġetti marbutin mas-sigurtà) L-EBDA OĠĠEZZJONI MIN-NAĦA TAL-
KUMMISSJONI DWAR IT-TRASFERIMENTI TAS-SJIEDA JEW L-GĦOTI TA’ LIĊENZJI ESKLUŻIVI 
MINN BENEFIĊJARJI LI MA JKUNUX QED JIRĊIEVU FINANZJAMENT 

 
Minkejja l-Artikoli II.27.4 u II.32.8, il-Kummissjoni mhix se toġġezzjona għal trasferimenti tas-sjieda tal-
għarfien u d-drittijiet miksuba jew għall-għoti ta’ liċenzja esklużiva dwar l-għarfien u d-drittijiet miksuba lil xi 
parti terza stabbilita f’pajjiż terz mhux assoċjat mas-Seba’ Programm Kwadru maħsubin mill-benefiċjarji 
stabbiliti f'dak il-pajjiż terz li ma jirċevux kontribut finanzjarju mill-Unjoni, sakemm it-trasferiment maħsub 
jew l-għotja maħsuba jkollhom x’jaqsmu mal-għarfien u d-drittijiet miksuba ġġenerati minn dawn il-
benefiċjarji abbażi tal-għarfien u d-drittijiet eżistenti tagħhom. 

 
 

37. ID-DRITTIJIET TAL-AĊĊESS GĦALL-GĦARFIEN U D-DRITTIJIET MIKSUBA GĦALL-GĦANIJIET 
TAL-EURATOM  

 
L-Euratom għandu jkollu drittijiet tal-aċċess bla ħlas għall-għarfien u d-drittijiet miksuba ġġenerati fl-ambitu 
tal-proġett bil-għan li jinnegozja, jikkonkludi u jieħu sehem fi ftehimiet tar-riċerka u tal-kollaborazzjoni 
internazzjonali fil-qasam tal-enerġija nukleari. It-tali drittijiet tal-aċċess għandhom jinkludu d-dritt li 
jingħataw sottoliċenzji għall-użu tal-għarfien u tad-drittijiet miksuba msemmija lil partijiet terzi li jkunu qed 
jieħdu sehem skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ kollaborazzjoni rilevanti. 

 
 

38. KAŻ SPEĊJALI META STABBILIMENTI SEKONDARJI U DAWK LI JOFFRU EDUKAZZJONI TA’ 
LIVELL OGĦLA U KORPI PUBBLIĊI JKUNU L-KOORDINATUR U META PARTI TERZA MAĦLUQA 
MILL-KOORDINATUR, IKKONTROLLATA MINNU JEW AFFILJATA MIEGĦU TINGĦATA 
“AWTORIZZAZZJONI LI TAMMINISTRA” 

 
Il-kont bankarju msemmi fl-Artikolu 5 huwa l-kont bankarju ta’ [daħħal il-parti terza li għandha 
“awtorizzazzjoni li tamministra”]. Il-kontribut finanzjarju [mill-Unjoni] [mill-Euratom] għandu jitħallas lil 
[daħħal il-parti terza li għandha “awtorizzazzjoni li tamministra”], li tirċevih f’isem il-koordinatur, li min-naħa 
tiegħu jirċevih f’isem il-konsorzju. Il-ħlas tal-kontribut finanzjarju [mill-Unjoni] [mill-Euratom] lil din l-entità 
jeħles lill-Kummissjoni mill-obbligu tagħha dwar il-ħlasijiet.  

 
Il-koordinatur jista’ jiddelega l-ħidmiet imsemmija fl-Artikolu II.2.3 a), b) u c) lil din l-entità. Il-koordinatur 
huwa l-uniku responsabbli għall-kontribut finanzjarju [mill-Unjoni] [mill-Euratom] u għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja. 
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39. AĊĊESS MIFTUĦ (SPEĊIFIKU GĦALL-OQSMA TEMATIĊI TAS-“SAĦĦA”, L-“ENERĠIJA”, L-
“AMBJENT (INKLUŻ IT-TIBDIL FIL-KLIMA)”, IT-“TEKNOLOĠIJI TAL-INFORMAZZJONI U TAL-
KOMUNIKAZZJONI” (L-ISFIDA NUMRU 2  U 4) U X-“XJENZI SOĊJOEKONOMIĊI U L-ISTUDJI 
UMANISTIĊI”, KIF UKOLL GĦALL-ATTIVITAJIET DWAR “L-INFRASTRUTTURI TAR-RIĊERKA” (L-
INFRASTRUTTURI ELETTRONIĊI) U “X-XJENZA FIS-SOĊJETÀ”) 

 

Minbarra l-Artikolu II.30.4, il-benefiċjarji għandhom iħallu kopja elettronika tal-verżjoni ppubblikata jew tal-
manuskritt finali aċċettati għall-pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni xjentifika marbuta mal-għarfien u mad-
drittijiet miksuba ppubblikata qabel jew wara r-rapport finali f’sors ewlieni istituzzjonali jew ibbażat fuq is-
suġġett fil-ħin tal-pubblikazzjoni.  

Jeħtieġ li l-benefiċjarji jagħmlu l-aħjar sforzi sabiex jiżguraw li din il-kopja elettronika ssir disponibbli 
liberament u b’mod elettroniku għal kulħadd permezz ta’ dan is-sors ewlieni: 
- b’mod immedjat jekk il-pubblikazzjoni xjentifika tkun ippubblikata b’“aċċess miftuħ”, jiġifieri jekk ikun 

hemm ukoll verżjoni elettronika li tkun disponibbli bla ħlas min-naħa tal-pubblikatur, jew 
- fi żmien [X6] xhur mill-pubblikazzjoni. 

40. IT-TIXRID TAL-GĦARFIEN U D-DRITTIJIET MIKSUBA (SPEĊIFIKU GĦAT-TEMA TAX-“XJENZA FIS-
SOĊJETÀ” – GĦALL-UŻU BISS FL-AZZJONIJIET TA’ KOORDINAZZJONI U APPOĠĠ JEKK L-UŻU 
TA’ DIN IL-KLAWSOLA JKUN PREVIST FIL-PROGRAMM TA’ ĦIDMA) 

 
Il-Kummissjoni se tkun awtorizzata tippubblika kwalunkwe għarfien u drittijiet miksuba mxerrdin mill-
konsorzju fi kwalunkwe forma u fuq jew bi kwalunkwe mezz, b’mod partikolari permezz ta’ fornitur tat-
tagħrif fil-livell Ewropew f’isimha stess. Sabiex ittejjeb l-aċċessibbiltà ta’ dan l-għarfien u ta’ dawn id-
drittijiet miksuba għal partijiet terzi, il-Kummissjoni tista’ tadatta dan l-għarfien u dawn id-drittijiet miksuba 
bi kwalunkwe manjiera, fosthom billi tittraduċihom. Kwalunkwe parti terza għandha titħalla tuża dan l-
għarfien u dawn id-drittijiet miksuba li jkunu ppubblikati mingħajr ħlas għal għanijiet edukattivi mhux 
kummerċjali. 

 
Sabiex jiġi żgurat dak li ntqal hawn fuq, il-konsorzju għandu jagħti lill-Kummissjoni, permezz tal-
koordinatur, kopja elettronika ta’ kwalunkwe għarfien u drittijiet miksuba malli jixterdu u għandu jiżgura li 
jkunu nkisbu l-permessi kollha meħtieġa u li ma jkunx aċċetta obbligi legali li jistgħu joħolqu kunflitt ma’ 
din il-klawsola. 
 

41. FTEHIMIET KUMPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA FINANZJARJA 

1. Minbarra d-dispożizzjonijiet fl-Artikolu II.1, għal dan il-ftehim dwar għajnuna finanzjarja japplikaw id-
definizzjonijiet li ġejjin: 

(a) Ftehimiet kumplimentari dwar għajnuna finanzjarja tfisser ftehimiet konklużi mal-Unjoni rigward 
ħidma kumplimentari għall-proġett u msemmija fil-paragrafu 2 hawn taħt. 

(b) Benefiċjarju kumplimentari tfisser benefiċjarju ta' ftehim kumplimentari dwar għajnuna finanzjarja 
għal dan il-ftehim dwar għajnuna finanzjarja. 

                                                 
6 In-numru X se jkun sitt xhur fl-oqsma tematiċi tas-“Saħħa”, tal-“Enerġija”, tal-“Ambjent (inkluż it-Tibdil fil-Klima)”, u tat-
“Teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni” (l-isfida numru 2 u 4) u fl-attività dwar l-“Infrastrutturi tar-riċerka” (l-
infrastrutturi elettroniċi), u tnax-il xahar fil-qasam tematiku tax-“Xjenzi soċjoekonomiċi u l-istudji umanistiċi” u fl-attività dwar 
ix-“Xjenza fis-Soċjetà”. 
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2. Dan il-ftehim dwar għajnuna finanzjarja huwa kumplimentari għal [il-ftehim(iet) dwar għajnuna 
finanzjarja: numri, titlu/koordinatur] [il-ftehim(iet) dwar għajnuna finanzjarja li jirriżulta(w) mill-għażla 
tas-Sejħa/iet għall-Offerti [isem is-Sejħa/iet]].  

3.  Benefiċjarji kumplimentari jgawdu d-drittijiet u għandhom l-obbligi ta' benefiċjarji fir-rigward tal-
Artikoli II.32, II.33 u II.34 tal-Anness II {Drittijiet ta' Aċċess}. Madankollu, għal benefiċjarji 
kumplimentari, dawn id-drittijiet u l-obbligi huma limitati għall-għarfien miksub biss u mhumiex estiżi 
għall-għarfien eżistenti. Benefiċjarji kumplimentari mhumiex membri tal-konsorzju għall-finijiet ta' dan 
il-ftehim dwar għajnuna finanzjarja. 

4. Il-koordinatur għandu jipprovdi kopji tar-rapporti msemmija fl-Artikoli II.4.1 a), II.4.2 a) u II.4.2 b) tal-
Anness II lill-koordinatur(i) tal-ftehim(iet) kumplimentari dwar għajnuna finanzjarja. Benefiċjarji 
kumplimentari għandhom jitrattaw dan it-tagħrif skont l-Artikolu II.9 {Kunfidenzjalità} u l-Parti C tal-
Anness II {Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, Użu u Tqassim}.  

5. Koordinazzjoni bejn ftehimiet kumplimentari dwar għajnuna finanzjarja: 

(a) Il-benefiċjarji kumplimentari huma meqjusa li jkunu kkonkludew ftehim bil-miktub dwar il-
koordinazzjoni bejn ftehimiet kumplimentari dwar għajnuna finanzjarja. 

(b) Sabiex tiġi żgurata koerenza tal-ħidma mwettqa skont ftehimiet kumplimentari dwar għajnuna 
finanzjarja, il-benefiċjarji huma mitluba joħolqu bordijiet u strutturi ta' konsulenza u jipparteċipaw 
fihom flimkien ma' rappreżentanti tal-ftehimiet kumplimentari dwar għajnuna finanzjarja. Il-
benefiċjarji ta' dawn il-ftehimiet kumplimentari dwar għajuna finanzjarja għandhom jindirizzaw 
b'mod kollettiv il-kollaborazzjoni u s-sinkronizzazzjoni tal-attivitajiet, inkluż kwistjonijiet bħall-
ġestjoni tar-riżultati, l-approċċi komuni lejn l-standardizzazzjoni, l-involviment ta' impriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), ir-rabtiet ma' attivitajiet regolatorji u ta' politika, u l-attivitajiet kondiviżi tat-
tqassim u t-tkattir tal-għarfien. 
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