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II.1. Määritelmät 
 
1. ’käyttöoikeudet’: lisenssit sekä käyttöoikeudet tulosaineistoon tai tausta-aineistoon; 
 
2. ’liitännäisosallistuja’: mikä tahansa oikeussubjekti, joka on suoraan tai välillisesti rahoituksen 

saajan määräysvallassa tai saman suoran tai välillisen määräysvallan alainen kuin rahoituksen 
saaja, kun määräysvalta syntyy jommallakummalla seuraavista tavoista: 

 
a) yli 50 prosenttia oikeussubjektin liikkeelle lasketun osakepääoman nimellisarvosta tai 
enemmistö sen osakkeenomistajien tai yhtiökumppanien äänivallasta on suoraan tai välillisesti 
toisen hallussa; 
 
b) oikeussubjektia koskeva päätösvalta on oikeudellisesti tai tosiasiallisesti suoraan tai 
välillisesti toisen hallussa. 

 
3. ’assosioitunut maa’: kolmas maa, joka on sopimuspuolena yhteisön kanssa tehdyssä 

kansainvälisessä sopimuksessa, jonka ehtojen mukaisesti tai jonka perusteella maa osallistuu 
koko seitsemännen puiteohjelman tai jonkin sen osan rahoitukseen; 

 
4. ’tausta-aineisto’: hankkeen toteuttamista tai tulosaineiston hyödyntämistä varten tarvittava 

tieto, joka on rahoituksen saajien hallussa ennen niiden liittymistä tähän sopimukseen, sekä 
tällaiseen tietoon liittyvät tekijänoikeudet tai muut immateriaalioikeudet, joille on haettu 
suojaa ennen liittymistä tähän sopimukseen; 

 
5. ’levittäminen’: tulosaineiston julkistaminen sopivin keinoin, lukuun ottamatta tulosaineiston 

suojaamiseen liittyvistä menettelyistä johtuvaa julkistamista; siihen sisältyy tulosaineiston 
julkaiseminen mitä tahansa välinettä käyttäen; 

6. ’oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ehdot’: asianmukaiset ehdot, mahdolliset taloudelliset ehdot 
mukaan luettuina, joissa otetaan huomioon käyttöoikeuden pyytämiseen liittyvät 
erityisolosuhteet, esimerkiksi pyynnön kohteena olevan tulosaineiston tai tausta-aineiston 
todellinen tai mahdollinen arvo ja/tai suunnitellun hyödyntämisen laajuus, kesto tai muu 
ominaislaatu; 

 
7. ’tulosaineisto’: hankkeen tulokset, mukaan luettuna tieto, riippumatta siitä, voidaanko ne 

suojata; tällaisiin tuloksiin sisältyvät tekijänoikeuden lähioikeudet, mallioikeudet, 
patenttioikeudet, kasvinjalostajanoikeudet ja vastaavat suojamuodot; 
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8. ’hyödyntäminen’: tulosaineiston suora tai välillinen hyväksikäyttö tutkimustoiminnassa, 

lukuun ottamatta hankkeeseen kuuluvaa tutkimustoimintaa, taikka tuotteen tai prosessin 
kehittämisessä, luomisessa ja kaupallistamisessa tai palvelun luomisessa ja tarjoamisessa; 

9. ’kolmas maa’: valtio, joka ei ole yhteisön jäsenvaltio; 

10. ’väärinkäytös’: yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen taikka velvoitteen rikkominen, 
joka johtuu rahoituksen saajan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voi olla 
Euroopan yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai niiden hoidossa oleville talousarvioille 
perusteettoman menon takia aiheutuva vahinko; 

 
11. ’julkisyhteisö’: oikeussubjekti, joka on määritetty julkisyhteisöksi kansallisessa oikeudessa, 

sekä kansainväliset järjestöt;  
 
12. oikeussubjekti on ’voittoa tavoittelematon’, jos se katsotaan voittoa tavoittelemattomaksi 

kansallisessa tai kansainvälisessä oikeudessa;  
 
13. ’tutkimusorganisaatio’: oikeussubjekti, joka on määritetty voittoa tavoittelemattomaksi 

organisaatioksi, jonka yhtenä päätavoitteena on tutkimuksen tekeminen tai teknologian 
kehittäminen; 

 
14. ’pk-yritykset’: 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut 

mikroyritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset. 
 
  

A OSA – HANKKEEN TOTEUTUS 

1 JAKSO – YLEISET PERIAATTEET 
 

II.2. Konsortion organisointi ja koordinaattorin rooli  
 

1.   Kaikki rahoituksen saajat yhdessä muodostavat konsortion riippumatta siitä, tekevätkö ne 
erillisen kirjallisen konsortiosopimuksen. Rahoituksen saajia edustaa komissioon päin 
koordinaattori, joka toimii välittäjänä komission ja minkä tahansa rahoituksen saajan 
välisessä yhteydenpidossa lukuun ottamatta tässä avustussopimuksessa määrättyjä 
poikkeuksia.  

 
2. Hankkeeseen myönnettävä yhteisön rahoitustuki maksetaan rahoituksen saajia edustavalle 

koordinaattorille. Maksamalla yhteisön rahoitustuen koordinaattorille komissio vapautuu 
maksuvelvollisuudestaan. 

 
3.   Koordinaattorin on: 
 
a) hallinnoitava yhteisön rahoitustuen jakamista rahoituksen saajien ja toimien kesken 

tämän avustussopimuksen ja konsortion tekemien päätösten mukaisesti; koordinaattorin 
on huolehdittava siitä, että kaikki asiaankuuluvat maksut suoritetaan muille rahoituksen 
saajille ilman perusteettomia viivytyksiä; 
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b) huolehdittava kirjanpidosta ja tileistä, joiden avulla voidaan milloin tahansa selvittää, 
mikä osuus yhteisön rahoitustuesta on maksettu kullekin rahoituksen saajalle hanketta 
varten; 

c) ilmoitettava komissiolle yhteisön rahoitustuen jakamisesta ja sen rahoituksen saajille 
siirtämisen päivämäärästä, jos avustussopimus tai komissio sitä edellyttää;  

d) tarkistettava raporttien yhtäpitävyys hankkeen tehtävien kanssa ennen raporttien 
toimittamista komissiolle;  

e) seurattava, että rahoituksen saajat noudattavat tämän avustussopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan. 

Koordinaattori ei saa teettää edellä mainittuja tehtäviä alihankintana. 
         
4. Rahoituksen saajien on konsortiona:  

 
a) toimitettava kaikki tiedot, jotka komissio pyytää hankkeen asianmukaista hallinnointia 

varten; 

b) toteutettava hanke yhteisvastuullisesti suhteessa yhteisöön ja varmistettava kaikin 
tarpeellisin ja kohtuullisin toimenpitein, että hanke toteutetaan tämän avustussopimuksen 
ehtojen mukaisesti; 

c) toteutettava tämän avustussopimuksen määräysten kanssa sopusoinnussa asianmukaiset 
sisäiset järjestelyt, joilla varmistetaan hankkeen tehokas toteutus;  nämä sisäiset 
järjestelyt on toteutettava kirjallisen konsortiosopimuksen (jäljempänä 
’konsortiosopimus’) muodossa, jos 1 artiklan 4 kohdassa näin määrätään;  
konsortiosopimuksessa on määrättävä muun muassa: 

i. konsortion sisäisestä organisoinnista, päätöksentekomenettelyt mukaan 
lukien; 

ii. levittämiseen, hyödyntämiseen ja käyttöoikeuksiin sovellettavista 
säännöistä; 

iii. yhteisön rahoitustuen jakamisesta; 

iv. konsortion sisäisten riitojen ratkaisusta, vallan väärinkäyttöä koskevat 
tapaukset mukaan lukien;  

v. vastuusta, vahingonkorvauksista ja luottamuksellisuutta koskevista 
järjestelyistä rahoituksen saajien välillä; 

d) oltava tarpeen mukaan tekemisissä tutkimusyhteisön ulkopuolisten toimijoiden ja 
suuren yleisön kanssa, jotta voidaan edistää vuoropuhelua ja keskustelua 
tutkimusagendasta, tutkimustuloksista ja niihin liittyvistä tieteellisistä kysymyksistä 
poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa; luotava synergiaa 
koulutuksen kaikkien tasojen kanssa ja toteutettava toimia, joilla tuetaan tutkimuksen 
sosioekonomista vaikutusta;     

e) annettava komissiolle mahdollisuus osallistua hanketta koskeviin kokouksiin. 

 

II.3. Kunkin rahoituksen saajan erityiset suoritusvelvollisuudet  
 

Kunkin rahoituksen saajan on: 

a) suoritettava liitteessä I yksilöity työ; rahoituksen saaja voi kuitenkin antaa osia työstä 
kolmansien osapuolten tehtäväksi II.7 artiklan ehtojen tai jonkin 7 artiklassa määritetyn 
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erityisehdon mukaisesti, jos tämä on välttämätöntä hankkeen toteuttamisen kannalta; 
rahoituksen saaja voi käyttää kolmansien osapuolten käyttöön antamia voimavaroja 
suorittaakseen osansa työstä;  

b) huolehdittava siitä, että kaikki rahoituksen saajan ja kolmannen osapuolen väliset 
hankkeeseen liittyvät sopimukset sisältävät määräykset, joiden mukaan kyseisellä 
kolmannella osapuolella, mukaan lukien rahoitusselvityksiä tai menettelytapoja koskevan 
lausunnon antava tarkastaja, ei ole oikeuksia suhteessa komissioon tämän 
avustussopimuksen nojalla; 

c) huolehdittava siitä, että komission ja tilintarkastustuomioistuimen oikeudet tehdä 
tarkastuksia ulotetaan koskemaan tämän avustussopimuksen mukaisin ehdoin myös 
sellaisten kolmansien osapuolten tarkastusta ja valvontaa, joiden kustannukset korvataan 
kokonaan tai osittain yhteisön rahoitustuella; 

d) huolehdittava siitä, että ehtoja, joita sovelletaan rahoituksen saajaan II.4.4, II.10, II.11, 
II.12, II.13, II.14 ja II.22 artiklan nojalla, sovelletaan myös kaikkiin kolmansiin 
osapuoliin, joiden kustannuksia haetaan korvattaviksi hankkeen yhteydessä tämän 
avustussopimuksen määräysten mukaisesti; 

e) huolehdittava siitä, että sille annetut tehtävät suoritetaan oikein ja ajallaan; 

f) ilmoitettava muille rahoituksen saajille ja komissiolle koordinaattorin välityksellä 
ajoissa: 

• niiden henkilöiden nimet, jotka hallinnoivat ja seuraavat sen työtä, ja 
yhteystietonsa sekä mahdolliset muutokset näissä tiedoissa; 

• kaikista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa hankkeen toteutukseen ja yhteisön 
oikeuksiin;  

• virallisen nimensä, osoitteensa ja laillisten edustajiensa muutoksista sekä 
oikeudellisen, teknisen tai rahoitustilanteen sekä organisaation muutoksista, 
mukaan lukien määräysvallan muutokset ja erityisesti muutokset, jotka koskevat 
asemaa voittoa tavoittelemattomana julkisyhteisönä, keski- tai korkea-asteen 
oppilaitoksena, tutkimusorganisaationa ja pk-yrityksenä;  

• kaikista seikoista, jotka vaikuttavat osallistumissäännöissä1 sekä 
varainhoitoasetuksessa2 ja sen soveltamissäännöissä3 tarkoitettuihin 
osallistumisehtoihin tai avustussopimuksen asettamiin vaatimuksiin, erityisesti jos 
jokin kelpoisuusperuste lakkaa täyttymästä hankkeen keston aikana;   

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 (EUVL L 391, 

30.12.2006, s. 1).  

2 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 
1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006, annettu 13 
päivänä joulukuuta 2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1) ja myöhemmillä muutoksilla. 

3 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002 (EYVL L 357, 31.12.2002, 
s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1248/2006 (EUVL L 227, 
19.8.2006, s. 3) ja myöhemmillä muutoksilla. 
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g) annettava komissiolle sekä Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
tilintarkastustuomioistuimelle suoraan kaikki tiedot, joita nämä pyytävät valvontatoimien 
ja tarkastusten yhteydessä; 

h) osallistuttava sille olennaisiin hankkeen johtamista, seurantaa ja arviointia koskeviin 
kokouksiin; 

i) toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sellaisten sitoumusten välttämiseksi, jotka 
ovat ristiriidassa tämän avustussopimuksen mukaisten velvoitteiden kanssa, sekä 
ilmoitettava muille rahoituksen saajille ja komissiolle avustussopimuksen voimassaolon 
aikana syntyvistä velvoitteista, jotka eivät ole vältettävissä ja joilla voi olla vaikutuksia 
rahoituksen saajan tästä avustussopimuksesta johtuviin velvoitteisiin; 

j) huolehdittava siitä, että se noudattaa valtiontukea koskevien puitteiden määräyksiä; 

k) toteutettava hanke noudattaen eettisiä perusperiaatteita; 

l) pyrittävä edistämään miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia hankkeen 
toteutuksessa; 

m) otettava huomioon eurooppalaisesta tutkijoiden peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstöstä 11 päivänä maaliskuuta 2005 annetun komission suosituksen yleiset 
periaatteet erityisesti hankkeeseen otettavien tutkijoiden työoloihin, 
työhönottomenettelyjen avoimuuteen ja urakehitykseen liittyen; 

n) toteutettava kaikki tarvittavat ennalta ehkäisevät toimenpiteet välttääkseen eturistiriidat, 
jotka liittyvät taloudellisiin etuihin, poliittisiin tai kansallisiin sidoksiin, perhe- tai 
tunnesiteisiin tai mihin tahansa muihin intresseihin, jotka ovat omiaan vaikuttamaan 
hankkeen puolueettomaan toteuttamiseen.  

2 JAKSO – RAPORTOINTI JA MAKSUT 
 

II.4. Raportit ja suoritteet 
1. Konsortion on toimitettava komissiolle väliraportti kultakin raportointijaksolta 60 päivän 

kuluessa kunkin jakson päättymisestä. Raportissa on oltava: 

a) yleiskatsaus (ja sen julkaistavissa oleva tiivistelmä) työn etenemisestä kohti hankkeen 
tavoitteita, mukaan lukien saavutukset ja mahdollisten liitteessä I määritettyjen 
välitavoitteiden saavuttaminen ja suoritteiden aikaansaaminen; tässä raportissa olisi 
selostettava, miten tosiasiallisesti suoritettu työ poikkeaa liitteessä I kaavaillusta työstä;  

b) selvitys voimavarojen käytöstä ja   

c) rahoitusselvitys kultakin rahoituksen saajalta sekä rahoitusta koskeva 
yhteenvetoraportti, johon on koottu yhteen kaikkien rahoituksen saajien laskuttama 
yhteisön rahoitustuki kunkin rahoituksen saajan lomakkeella C (liite VI) toimittamien 
tietojen perusteella.  

2. Konsortion on toimitettava komissiolle loppuraportti 60 päivän kuluessa hankkeen 
päättymisestä. Raportissa on oltava: 

a) lopullinen julkaistavissa oleva yhteenvetoraportti, jossa esitetään hankkeen 
tulokset, päätelmät ja sosioekonominen vaikutus;  
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b) selvitys hankkeen laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista; tähän sisältyvät 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät toimet, eettiset kysymykset, kanssakäyminen muiden 
toimijoiden kanssa ja tietoisuuden levittäminen sekä tulosaineiston hyödyntämistä ja 
levittämistä koskeva suunnitelma. 

3. Koordinaattorin on annettava raportti yhteisön rahoitustuen jakautumisesta rahoituksen 
saajien kesken. Tämä raportti on annettava 30 päivän kuluessa loppumaksun saamisesta.  

4. Väli- ja loppumaksuhakemusten yhteydessä on toimitettava lausunto rahoitusselvityksistä, 
jos rahoituksen saajan kustannusperusteisina korvauksina hakeman yhteisön rahoitustuen 
määrä on 375 000 euroa tai suurempi laskettuna yhteen kaikkien sellaisten aikaisempien 
maksujen kanssa, joiden osalta ei ole annettu lausuntoa rahoitusselvityksistä. Tämä lausunto 
on annettava yksityiskohtaisena selvityksenä, jonka sen tehnyt ulkopuolinen tarkastaja 
todistaa oikeaksi (lomake D – liite VII). Kestoltaan enintään kahden vuoden pituisissa 
hankkeissa lausunto rahoitusselvityksistä vaaditaan kuitenkin ainoastaan 
loppumaksuhakemusten yhteydessä, jos rahoituksen saajan kustannusperusteisina 
korvauksina hakeman yhteisön rahoitustuen määrä on 375 000 euroa tai suurempi laskettuna 
yhteen kaikkien aikaisempien maksujen kanssa. 

Rahoitusselvityksistä annettavissa lausunnoissa on varmennettava, että vastaavalla kaudella 
korvattaviksi haetut kustannukset ja ilmoitetut tulot sekä ennakkomaksuista saatavia korkoja 
koskeva ilmoitus täyttävät tämän avustussopimuksen mukaiset ehdot. Jos avustussopimuksen 
perusteella haetaan korvattaviksi kolmansien osapuolten kustannuksia, tällaiset kustannukset 
on varmennettava tämän artiklan määräysten mukaisesti. Tarkastajan on annettava 
lausunnossaan vakuutus siitä, ettei sillä ole etuja, jotka olisivat kyseistä lausuntoa 
laadittaessa ristiriidassa rahoituksen saajan etujen kanssa. 

Komissio voi oman harkintansa mukaan hyväksyä rahoituksen saajan pyynnöstä, että 
rahoituksen saaja antaa lausunnon menettelytavoista, joita se on käyttänyt kustannusten 
laskennassa laatiessaan sekä henkilöstökustannuksia että välillisiä kustannuksia koskevat 
maksuhakemukset, sekä niihin liittyvistä valvontajärjestelmistä.  Tämä lausunto on 
annettava yksityiskohtaisena selvityksenä, jonka sen tehnyt ulkopuolinen tarkastaja todistaa 
oikeaksi (lomake E – liite VII). Jos komissio hyväksyy tämän lausunnon, rahoituksen 
saajalta ei vaadita välivaiheen lausuntoa rahoitusselvityksistä välimaksuhakemusten 
yhteydessä.  
 
Rahoitusselvityksiä ja menettelytapoja koskevat lausunnot laatii ja varmentaa ulkopuolinen 
tarkastaja, ja ne on tehtävä tämän avustussopimuksen liitteessä VII olevan 
tehtävänmäärittelyn mukaisesti. Kukin rahoituksen saaja voi valita vapaasti pätevän 
ulkopuolisen tarkastajan, joka voi olla myös rahoituksen saajan tavallisesti käyttämä 
ulkopuolinen tarkastaja, edellyttäen, että tämä täyttää kaikki seuraavat vaatimukset: 

i) Tarkastajan on oltava riippumaton rahoituksen saajasta; 

ii) tarkastajan on oltava kelpoinen suorittamaan kirjanpitoaineiston lakisääteisiä 
tarkastuksia sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön 
tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta annettu kahdeksas neuvoston direktiivi4 tai mahdollinen 
kyseisen direktiivin korvaava yhteisön lainsäädäntö; kolmansiin maihin 

                                                 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta. 
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sijoittautuneiden rahoituksen saajien on noudatettava saman alan kansallisia 
määräyksiä, ja rahoitusselvityksistä annettavan lausunnon on oltava yhteisön 
määrittämiin menettelyihin perustuva riippumaton selvitys 
tarkastushavainnoista. 

Julkisyhteisöt, keski- tai korkea-asteen oppilaitokset ja tutkimusorganisaatiot voivat valita 
toimivaltaisen virkamiehen antamaan lausunnon rahoitusselvityksistä ja menettelytavoista, 
jos asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset ovat vahvistaneet kyseisen toimivaltaisen 
virkamiehen oikeustoimikelpoisuuden tarkastaa kyseisen oikeussubjektin tilejä ja jos 
kyseisen virkamiehen riippumattomuus voidaan taata erityisesti rahoitusselvitysten 
laatimisen osalta. 

Lausunnot, jotka ulkopuoliset tarkastajat antavat tämän artiklan mukaisesti, eivät vaikuta 
tästä avustussopimuksesta johtuvaan rahoituksen saajien vastuuseen eivätkä tästä 
avustussopimuksesta johtuviin yhteisön oikeuksiin.  

5. Konsortion on toimitettava raportit ja muut suoritteet koordinaattorin kautta komissiolle 
sähköisesti. Lisäksi rahoituksen saajan organisaation valtuutetun henkilön tai valtuutettujen 
henkilöiden on allekirjoitettava lomake C, ja tarkastusorganisaation valtuutetun henkilön on 
allekirjoitettava rahoitusselvityksiä ja menettelytapoja koskevat lausunnot, ja 
alkuperäiskappaleet on toimitettava komissiolle. 

6. Raporttien on oltava ulkoasultaan ja sisällöltään komission vahvistamien ohjeiden mukaisia. 

7. Komissiolle toimitettavien julkaistavien raporttien on oltava sellaisinaan julkaisukelpoisia, ja 
niiden toimittaminen komissiolle julkaistavissa olevassa muodossa katsotaan osoitukseksi 
siitä, ettei niihin sisälly luottamuksellisia tietoja.   

8. Liitteessä I yksilöidyt suoritteet on toimitettava kyseisessä liitteessä määrätyllä tavalla. 

9. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat avustaa komissiota raporttien ja suoritteiden analyysissa ja 
arvioinnissa.  

II.5. Raporttien ja suoritteiden hyväksyminen sekä maksujen aikaraja  
1. Komissio arvioi kunkin raportointijakson päätyttyä liitteen I määräysten edellyttämät 

hankkeen raportit ja suoritteet ja suorittaa vastaavat maksut 105 päivän kuluessa raporttien ja 
suoritteiden vastaanottamisesta, jollei määräajan kulumista, maksujen suorittamista tai 
hankkeen toteutusta ole keskeytetty.  

2. Maksut suoritetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt raportit ja/tai suoritteet. Se, että 
komissio ei anna vastausta edellä mainitussa määräajassa, ei merkitse raporttien ja/tai 
suoritteiden hyväksymistä. Komission on kuitenkin määrä lähettää konsortiolle kirjallinen 
vastaus 3 kohdan mukaisesti. Komissio voi hylätä raportit ja suoritteet myös maksujen 
määräajan jälkeen. Raporttien hyväksyminen ei merkitse niiden säännöllisyyden tai niiden 
sisältämien ilmoitusten ja tietojen oikeellisuuden tunnustamista eikä vapautusta 
tarkastuksista tai katselmuksista. 

3. Vastaanotettuaan raportit komissio voi:  

a) hyväksyä raportit ja suoritteet kokonaan tai osittain tai asettaa niiden hyväksymiselle 
ehtoja; 

 
b) hylätä raportit ja suoritteet asianmukaisesti perustellen ja tarvittaessa käynnistää 

menettelyn avustussopimuksen irtisanomiseksi kokonaan tai osittain; 



FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex II 

 9

c) keskeyttää määräajan kulumisen, jos yhtä tai useampaa raporttia tai vaadittua suoritetta ei 
ole toimitettu lainkaan tai kokonaan tai jos tarvitaan selvennyksiä tai lisätietoja tai jos on 
epäilyjä rahoitusselvityksessä korvattaviksi haettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 
ja/tai on meneillään lisätarkastuksia; määräaika alkaa jälleen kulua päivästä, jona komissio 
saa viimeisen raportin, suoritteen tai pyytämänsä lisätiedon tai jona komissio päättää 
suorittaa osittaisen välimaksun 4 kohdan mukaisesti. 

Komissio ilmoittaa konsortiolle kirjallisesti koordinaattorin kautta tällaisesta 
keskeytyksestä sekä ehdoista, joiden on täytyttävä, jotta määräaika alkaisi jälleen kulua. 

Keskeytys tulee voimaan päivänä, jolloin komissio lähettää ilmoituksen.  

d) keskeyttää maksujen suorittamisen kokonaan tai osittain milloin tahansa siltä osin kuin ne 
on tarkoitettu asianomaiselle rahoituksen saajalle tai asianomaisille rahoituksen saajille: 

• jos suoritettu työ ei ole avustussopimuksen määräysten mukaista;  

• jos rahoituksen saajan on maksettava omalle valtiolleen takaisin perusteettomasti 
saatua valtiontukea;  

• jos avustussopimuksen määräyksiä on rikottu tai jos on olemassa tätä koskeva 
epäily tai otaksuma erityisesti II.21 ja II.22 artiklassa määrättyjen tilintarkastusten 
ja muiden tarkastusten jälkeen;  

• jos yhden tai useamman rahoituksen saajan epäillään syyllistyneen 
väärinkäytökseen tämän avustussopimuksen täytäntöönpanossa;  

• jos yhden tai useamman rahoituksen saajan epäillään tai todetaan syyllistyneen 
väärinkäytökseen jonkin muun Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta tai 
niiden hoidossa olevista talousarvioista rahoitettavan avustussopimuksen 
täytäntöönpanossa.  Tällaisissa tapauksissa maksujen suorittamien keskeytetään, 
jos väärinkäytös (tai epäilty väärinkäytös) on luonteeltaan vakava ja 
järjestelmällinen ja omiaan vaikuttamaan tämän avustussopimuksen 
täytäntöönpanoon. 

Jos komissio keskeyttää maksujen suorittamisen, konsortiolle on ilmoitettava asianmukaisesti 
syyt siihen, että maksua tai sen osaa ei suoriteta. 

4.  Komissio voi suorittaa välimaksun osittain, jos osaa raporteista tai suoritteista ei toimiteta 
vaaditulla tavalla tai jos raportit tai suoritteet hyväksytään vain osittain tai ehdollisesti. Tietyn 
raportointijakson raportit ja suoritteet, jotka toimitetaan myöhässä, arvioidaan yhdessä 
seuraavan raportointijakson raporttien ja suoritteiden kanssa.  

5. Jos maksua ei suoriteta raporttien hyväksymisen ja maksujen määräajan kuluessa, komissio 
maksaa viivästyneestä maksusta varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen mukaisin 
ehdoin Euroopan keskuspankin euromääräisiin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltaman 
korkokannan mukaista korkoa korotettuna kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission oikeutta keskeyttää mainitun määräajan kuluminen. 
Viitekorkona, johon korotusta sovelletaan, käytetään Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa julkaistua viimeisen maksukuukauden ensimmäisen päivän korkoa.  

Tätä määräystä ei sovelleta rahoituksen saajiin, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
julkisyhteisöjä.  
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Viivästyskorkoa kertyy viimeistä maksupäivää seuraavasta päivästä siihen päivään, jona 
maksu veloitetaan komission tililtä. Korkoa ei katsota hankkeen tuloksi lopullista avustusta 
määritettäessä. Kyseisiä korkomaksuja ei katsota osaksi yhteisön rahoitustukea.  

6. Määräajan, maksujen tai hankkeen keskeyttämistä komission toimesta ei voida pitää maksun 
viivästymisenä.  

7. Jos komissio ei hankkeen päätyttyä saa raporttia, lausuntoa rahoitusselvityksistä tai muuta 
hankkeen suoritetta, se voi päättää olla maksamatta vastaavaa yhteisön rahoitustukea 
annettuaan kirjallisella ilmoituksella kuukauden aikaa toimittaa puuttuva raportti, lausunto 
rahoitusselvityksistä tai muu hankkeen suorite.   

8. Komissio ilmoittaa koordinaattorille yhteisön rahoitustuen loppumaksun määrän 
perusteluineen. Koordinaattorilla on ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen kaksi kuukautta 
aikaa ilmoittaa syyt mahdollisiin erimielisyyksiin.   Tämän ajan jälkeen tällaisia huomautuksia 
ei enää oteta huomioon, ja konsortion katsotaan hyväksyneen komission päätöksen. Komissio 
sitoutuu vastaamaan kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa huomautusten vastaanottamisesta 
ja perustelemaan vastauksensa. Tämä menettely eri rajoita rahoituksen saajan oikeutta hakea 
muutosta komission päätökseen.  

II.6. Maksuja koskevat säännöt 
 
1. Komissio suorittaa seuraavat maksut:  

a) 6 artiklan mukaisen ennakkomaksun;  

b) hankkeissa, joissa on enemmän kuin yksi raportointijakso, yhteisön rahoitustuen 
välimaksut, jotka vastaavat kullekin raportointijaksolle hyväksyttyä määrää;  

c) yhteisön rahoitustuen loppumaksun, joka vastaa tarvittavin mukautuksin viimeiselle 
raportointijaksolle hyväksyttyä määrää.  

Jos vastaava yhteisön rahoitustuen määrä alittaa konsortiolle jo maksetun määrän, 
komissio perii erotuksen takaisin.  

Jos vastaava yhteisön rahoitustuen määrä ylittää konsortiolle jo maksetun määrän, 
komissio maksaa erotuksen loppumaksuna 5 artiklan 1 kohdassa ja II.19 artiklassa 
vahvistetuissa rajoissa. 

2. Ennakkomaksun ja välimaksujen kokonaismäärä saa olla enintään 90 prosenttia 5 artiklassa 
määritetystä yhteisön rahoitustuen enimmäismäärästä.  

3. Komissio suorittaa maksut euroina. 

4. Kustannukset on ilmoitettava euroina. Rahoituksen saajien, joiden tilien valuutta on muu kuin 
euro, on ilmoitettava kustannukset euroina käyttäen joko Euroopan keskuspankin julkaisemaa 
kustannusten aiheutumispäivän vaihtokurssia tai vaihtokurssia, jota sovellettiin 
raportointijakson päättymisen jälkeisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Rahoituksen 
saajien, joiden tilien valuutta on euro, on muunnettava muina valuuttoina aiheutuneet 
kustannukset tavanomaisen kirjanpitokäytäntönsä mukaisesti. 

5.  Tämän avustussopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa mainitulta pankkitililtä on voitava yksilöidä 
yhteisön rahoitustuki ja siihen liittyvä korko. Muussa tapauksessa rahoituksen saajien tai 
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välittäjien kirjanpitomenetelmien on oltava sellaisia, että yhteisön rahoitustuki ja siitä koitunut 
korko ja muut hyödyt voidaan yksilöidä. 

6. Kaikki maksut voidaan tarkastaa tai niitä voidaan tarkastella uudelleen ja ne voidaan periä 
takaisin tällaisen tarkastuksen tai uudelleentarkastelun tulosten perusteella. 

7. Komission katsotaan suorittaneen maksut sinä päivänä, jona ne veloitetaan komission tililtä.  

3 JAKSO – TOTEUTUS 

II.7. Alihankinta  
 
1. Alihankkija on kolmas osapuoli, joka on tehnyt liiketoimintapohjaisen sopimuksen yhden tai 

useamman rahoituksen saajan kanssa suorittaakseen osan hankkeen työstä ja joka ei ole 
rahoituksen saajan välittömässä valvonnassa ja alaisuudessa. 

Kun rahoituksen saaja tekee alihankintasopimuksen hankkeeseen liittyvien tehtävien 
joidenkin osien suorittamisesta, sen avustussopimuksesta johtuvat velvoitteet suhteessa 
komissioon ja muihin rahoituksen saajiin pysyvät voimassa ja se on yksin vastuussa 
hankkeen toteutuksesta ja avustussopimuksen määräysten noudattamisesta.  

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

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

- alihankintasopimukset voivat koskea ainoastaan hankkeen rajoitetun osan toteuttamista; 

- alihankintasopimusten käyttö on perusteltava asianmukaisesti liitteessä I hankkeen 
luonteen sekä sen toteutuksen asettamien tarpeiden kannalta; 

- se, että jokin rahoituksen saaja käyttää alihankintasopimuksia, ei saa vaikuttaa 
rahoituksen saajien oikeuksiin ja velvoitteisiin tausta-aineiston ja tulosaineiston 
suhteen; 

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

Kaikki alihankintasopimukset, joiden kustannuksia haetaan korvattaviksi tukikelpoisina 
kustannuksina, on tehtävä noudattaen parhaimman mahdollisen hinta-laatusuhteen sekä 
avoimuuden ja tasavertaisen kohtelun periaatteita. Myös sellaiset alihankintasopimukset 
voidaan hyväksyä, jotka perustuvat rahoituksen saajan ja alihankkijan välisiin 
puitesopimuksiin, jotka on tehty ennen hankkeen alkua rahoituksen saajan tavanomaisia 
toimintaperiaatteita noudattaen. 

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

II.8. Hankkeen keskeyttäminen  
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1. Koordinaattorin on ilmoitettava välittömästi komissiolle kaikista tapahtumista, jotka 
vaikuttavat hankkeen toteutukseen tai viivyttävät sitä.   

2. Koordinaattori voi ehdottaa hankkeen keskeyttämistä kokonaan tai osittain, jos sen 
toteutuksesta tulee ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta 
kohtuuttoman vaikeaa tai epätaloudellista. Koordinaattorin on ilmoitettava viipymättä 
komissiolle tällaisista olosuhteista sekä esitettävä tässä yhteydessä kaikki tilanteeseen 
liittyvät perustelut ja tiedot sekä arvio hankkeen työn uudelleenalkamisen ajankohdasta. 

3. Komissio voi keskeyttää hankkeen kokonaan tai osittain, jos se katsoo, ettei konsortio 
noudata tämän avustussopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Koordinaattorille ilmoitetaan 
viipymättä perustelut keskeytykselle sekä ehdot työn aloittamiselle uudelleen. 
Koordinaattorin on ilmoitettava asiasta muille rahoituksen saajille. Keskeytys tulee 
voimaan kymmenen päivän kuluttua siitä kun koordinaattori on saanut asiaa koskevan 
ilmoituksen. 

4. Keskeytyksen ajalta ei saa periä kustannuksia, jotka liittyvät hankkeen keskeytetyn osan 
suorittamiseen.  

5. Keskeytetyn hankkeen tai hankkeen osan toteutusta voidaan jatkaa, kun avustussopimuksen 
sopimuspuolet ovat sopineet hankkeen jatkamisesta ja mahdolliset tarvittavat muutokset, 
kuten hankkeen keston jatkaminen, on määritetty kirjallisella muutoksella.   

II.9. Luottamuksellisuus 

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

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

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

- luottamukselliset tiedot tulevat julkisesti saataville muuta kautta kuin 
salassapitovelvollisuuden rikkomisen vuoksi; 

- luottamukselliset tiedot antanut osapuoli ilmoittaa niiden vastaanottajalle, etteivät ne 
enää ole luottamuksellisia; 

- luottamuksellisten tietojen vastaanottaja saa ne myöhemmin ilman 
salassapitovelvollisuutta kolmannelta osapuolelta, jolla on niihin laillinen omistusoikeus 
ja jolla ei ole salassapitovelvollisuutta; 

- luottamuksellisten tietojen julkistamisesta tai antamisesta määrätään tämän 
avustussopimuksen tai konsortiosopimuksen muissa määräyksissä;  
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- luottamuksellisten tietojen julkistamista tai antamista edellytetään jonkin rahoituksen 
saajan kansallisessa laissa ja tämä poikkeus salassapitovaatimuksesta sisältyy 
konsortiosopimukseen5. 

3. Rahoituksen saajat sitoutuvat käyttämään tällaisia luottamuksellisia tietoja ainoastaan 
hankkeen toteutuksen yhteydessä, jollei antavan osapuolen kanssa muuta sovita.  

4. Edellä olevien kohtien määräysten estämättä sellaisten tietojen, asiakirjojen ja muun 
aineiston käsittelyssä, jotka on turvaluokiteltu (jäljempänä ’turvaluokitellut tiedot’) tai jotka 
ovat turvallisuusrajoitusten tai vienti- tai siirtovalvonnan alaisia, on noudatettava tällaisiin 
tietoihin sovellettavia kansallisen ja yhteisön lainsäädännön sääntöjä, mukaan lukien 
turvaluokiteltujen tietojen käsittelyä koskevat komission sisäiset säännöt6. Jos rahoituksen 
saaja on sijoittautunut kolmanteen maahan, sovelletaan myös mahdollisia kyseisen 
kolmannen maan ja yhteisön välisiä turvallisuussopimuksia. 

II.10. Tietojen antaminen ohjelmien arviointia, vaikutusten arviointia ja standardointia 
varten 

 
1. Rahoituksen saajien on pyynnöstä toimitettava komissiolle tiedot, joita tarvitaan: 

- erityisohjelman ja seitsemännen puiteohjelman jatkuvaa ja järjestelmällistä arviointia 
varten; 

- yhteisön toimien arviointia ja vaikutusarviointia varten, tulosaineiston hyödyntäminen ja 
levittäminen mukaan lukien. 

Tällaisia tietoja voidaan pyytää milloin tahansa hankkeen keston aikana ja viiden vuoden 
ajan hankkeen päättymisestä. 

Komissio voi käyttää koottuja tietoja omissa arvioinneissaan, mutta tietoja ei saa julkaista 
muuten kuin nimettöminä. 

2. Rahoituksen saajien on hankkeen aikana ja kahden vuoden ajan hankkeen päättymisen 
jälkeen ilmoitettava komissiolle ja eurooppalaisille standardointielimille sellaisesta 
tulosaineistosta, joka voi edistää eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien laatimista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulosaineiston suojaa ja luottamuksellisuutta koskevia 
määräyksiä.  

II.11. Jäsenvaltioille ja assosioituneille maille annettavat tiedot 
 
1. Komissio antaa pyynnöstä jäsenvaltion tai assosioituneen maan käyttöön kaikki hallussaan 

olevat hyödylliset tiedot, jotka sillä on tulosaineistosta, edellyttäen että kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät: 

- kyseisillä tiedoilla on merkitystä yleisen edun kannalta; 

                                                 
5 Koska tietyissä kansallisissa (esimerkiksi tiedon vapautta koskevissa) laeissa voidaan edellyttää, että 

luottamuksellisina käyttöön annetut suojatut tiedot on kuitenkin julkistettava siinä tapauksessa, että niitä 
pyydetään, rahoituksen saajien olisi ilmoitettava toisilleen tällaisista kansallisista laeista ja sovittava 
tarkoituksenmukaisista järjestelyistä konsortiosopimuksessa.  

6  Komission päätös 2001/844/EY.  
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- rahoituksen saajat eivät ole esittäneet vankkoja ja riittäviä perusteita sille, että kyseisiä 
tietoja ei saisi antaa saataville; 

- turvaluokiteltuihin tietoihin sovellettavassa yhteisön oikeudessa ei kielletä tällaista 
toimenpidettä. 

2. Kuten osallistumissäännöissä määrätään, annettaessa tietoja 1 kohdan mukaisesti ei 
vastaanottajalle siirretä mitään oikeuksia tai velvoitteita ja vastaanottajan on kohdeltava 
kaikkia tällaisia tietoja luottamuksellisina, paitsi jos tiedoista tulee julkisia tai ne on annettu 
komissiolle ilman salassapitorajoituksia. 

 

II.12. Tiedotus ja viestintä 
 
1. Rahoituksen saajien on hankkeen koko keston ajan huolehdittava asianmukaisin 

toimenpitein siitä, että hankkeesta tiedotetaan yleisölle ja tiedotusvälineille ja että yhteisön 
rahoitustuki tuodaan näkyvästi esille. Jollei komissio toisin pyydä, kaikessa hanketta 
koskevassa tiedotuksessa, konferenssit ja seminaarit mukaan lukien, sekä 
tiedotusmateriaalissa (esitteet, tiedotteet, posterit, esitelmät jne.) on mainittava, että hanke 
on saanut yhteisön tutkimusrahoitusta, ja käytettävä Euroopan unionin tunnusta. Jos 
Euroopan unionin tunnus sijoitetaan jonkin logon läheisyyteen, se on oltava asianmukaisen 
näkyvässä asemassa. Tämä velvoite käyttää Euroopan unionin tunnusta Euroopan yhteisön 
rahoittamissa hankkeissa ei anna siihen yksinoikeutta. Tunnukseen sovelletaan yleisiä 
rajoituksia, jotka koskevat kolmansien osapuolten harjoittamaa käyttöä ja jotka eivät salli 
tunnuksen tai samankaltaisen merkin tai logon varaamista rekisteröimällä tai muulla tavalla. 
Näillä ehdoin rahoituksen saajat on vapautettu velvollisuudesta hankkia komissiolta 
etukäteishyväksyntä tunnuksen käytölle. Yksityiskohtaista tietoa Euroopan unionin 
tunnuksesta on Europa-verkkosivustolla.  

Kaikessa hanketta koskevassa rahoituksen saajien tiedotuksessa on, sen muodosta tai 
tiedotustavasta riippumatta, mainittava, että siinä esitetyt näkemykset ovat yksinomaan 
tekijöiden omia ja että yhteisö ei vastaa siihen sisältyvien tietojen käytöstä. 

 
2. Komissiolla on lupa julkaista missä tahansa muodossa ja millä tahansa tavalla seuraavat 

tiedot: 
  

– rahoituksen saajien nimet; 

– rahoituksen saajien osoitteet yhteydenottoja varten; 

– hankkeen yleinen tarkoitus konsortion toimittaman tiivistelmän muodossa; 

– yhteisön rahoitustuen määrä ja osuus hankkeessa;  

– toimien maantieteellinen toteuttamispaikka; 

– luettelo toimenpiteistä tulosaineiston levittämiseksi ja/tai tulosaineistoon liittyvistä 
patenteista (patenttihakemuksista); 

– tulosaineistoon liittyvien tieteellisten julkaisujen julkaisutiedot/viitetiedot ja tiivistelmät 
sekä julkaistu versio tai julkaistavaksi hyväksytty lopullinen käsikirjoitus, jos sitä 
edellytetään II.29 artiklan nojalla;  

– sille annetut julkaisukelpoiset raportit; 
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– mahdollinen komissiolle hankkeen yhteydessä toimitettu kuvamateriaali, audiovisuaalinen 
materiaali tai verkkomateriaali.  

Konsortion on varmistettava, että kaikki tällaisen julkaisemisen edellyttämät luvat on saatu 
ja ettei tietojen julkaiseminen komission toimesta riko kolmansien osapuolten oikeuksia. 

Komissio voi rahoituksen saajan perustellusta pyynnöstä luopua tällaisesta julkaisemisesta, 
jos edellä mainittujen tietojen julkistaminen vaarantaisi rahoituksen saajan turvallisuuden 
tai akateemiset tai kaupalliset edut. 
 
 

II.13. Henkilötietojen käsittely 
 
1. Kaikkia avustussopimukseen sisältyviä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta 

yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
45/2001 mukaisesti. Rekisterinpitäjä käsittelee näitä tietoja ainoastaan avustussopimuksen 
täytäntöönpanon ja seurannan sekä yhteisön toimien, tulosaineiston hyödyntäminen ja 
levittäminen mukaan lukien, ja niiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta mahdollisuutta antaa tiedot elimille, jotka vastaavat seuranta- tai 
tarkastustehtävistä yhteisön lainsäädännön ja tämän avustussopimuksen mukaisesti.  

 
2. Rahoituksen saajat voivat kirjallisesta pyynnöstä nähdä henkilötietonsa ja korjata mahdolliset 

virheelliset tai puutteelliset tiedot. Niiden olisi osoitettava henkilötietojensa käsittelyyn 
liittyvät kysymykset rekisterinpitäjälle. Rahoituksen saajat voivat milloin tahansa valittaa 
henkilötietojensa käsittelystä Euroopan tietosuojavaltuutetulle.  

 
3. Sovellettaessa tätä avustussopimusta 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna komission 

yhteystahona on rekisterinpitäjä.  

B OSA – RAHOITUSMÄÄRÄYKSET 

1 JAKSO – YLEISET RAHOITUSMÄÄRÄYKSET 

II.14. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset 
 
1. Hankkeen toteutuksesta aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne täyttävät 

seuraavat ehdot: 

a) ne ovat todellisia; 

b) ne ovat aiheutuneet rahoituksen saajalle; 

c) ne ovat aiheutuneet hankkeen keston aikana, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka 
aiheutuvat loppuraporteista, viimeistä jaksoa koskevista raporteista, viimeisellä jaksolla 
pyydetyistä rahoitusselvityksiä koskevista lausunnoista ja mahdollisista 
lopputarkastuksista ja joita saa aiheutua enintään 60 päivän ajan joko hankkeen 
päättymisajankohdasta tai sen päättämisen voimaantulopäivästä, joista sovelletaan 
aiempaa; 

d) ne on määritetty rahoituksen saajan tavanomaisten kirjanpito- ja 
hallinnointiperiaatteiden ja -käytänteiden mukaisesti; menojen ja tulojen kirjaamisessa 
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käytettävissä kirjanpitomenettelyissä on noudatettava rahoituksen saajan 
sijoittautumisvaltion kirjanpitomääräyksiä; rahoituksen saajan sisäisten kirjanpito- ja 
tilintarkastusmenettelyjen on mahdollistettava hankkeen ilmoitettujen menojen ja tulojen 
sekä vastaavien rahoitusselvitysten ja tositteiden suora täsmäytys; 

e) ne on käytetty yksinomaan hankkeen tavoitteiden ja hankkeella tavoiteltujen tulosten 
saavuttamiseksi sekä tavalla, joka noudattaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteita;  

f)  ne on kirjattu rahoituksen saajan tileihin; jos kyse on kolmansien osapuolten 
osuuksista, ne on kirjattu kolmansien osapuolten tileihin; 

g) ne mainitaan liitteessä I esitetyssä arvioidussa kokonaisbudjetissa. 

 
2. Rahoituksen saaja voi ilmoittaa kustannukset, jotka aiheutuvat kolmansille osapuolille 

näiden veloituksetta rahoituksen saajan käyttöön antamista voimavaroista, jos kyseiset 
kustannukset täyttävät soveltuvin osin 1 ja 3 kohdassa määritetyt ehdot ja niitä haetaan 
korvattaviksi II.16 artiklan mukaisesti.    

3. Hankkeen toteuttamiseksi tehdyistä rahoituksen saajan alihankintasopimuksista aiheutuvat 
kustannukset ovat tukikelpoisia, jos II.7 artiklassa määritetyt ehdot täyttyvät. 

4. Seuraavia kustannuksia ei katsota tukikelpoisiksi eikä niitä voi lukea hankkeen 
kustannuksiksi: 

a) yksilöitävissä olevat välilliset verot, arvonlisävero mukaan mukien;  

b) tullit;  

c) korkokustannukset;  

d) tappio- tai maksuvaraukset;  

e) kurssitappiot, pääoman tuottoon liittyvät kustannukset;  

f) jonkin toisen yhteisön hankkeen yhteydessä ilmoitetut, koituneet tai korvatut 
kustannukset;  

g) velat ja velanhoitomaksut, kohtuuttomat tai perusteettomat menot. 

II.15. Välittömät ja välilliset kustannukset 
 
1. Välittömiä kustannuksia ovat kaikki tukikelpoiset kustannukset, jotka pystytään osoittamaan 

suoraan hankkeeseen liittyviksi ja jotka rahoituksen saaja yksilöi välittömiksi 
kustannuksiksi omien kirjanpitoperiaatteidensa ja tavanomaisten sisäisten sääntöjensä 
mukaisesti. 

2. Tukikelpoiset välittömät kustannukset voidaan korvata joko todellisten tukikelpoisten 
kustannusten mukaan ja/tai soveltaen kiinteitä korvausosuuksia ja/tai kokonaissummia. 
Tukikelpoisten välittömien kustannusten korvaamista koskevat ehdot määritellään liitteessä 
III. 
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3. Palvelukseen otettuun tutkijaan liittyvät välittömät henkilöstökustannukset ovat 
tukikelpoisia hankkeessa suoritetun työn osalta. 

4. Palvelukseen otetun tutkijan on pääsääntöisesti työskenneltävä hankkeen parissa 
kokoaikaisesti ja jatkuvasti, jotta voitaisiin saada tutkijoita varten tarkoitettua rahoitustukea 
liitteessä III esitetyllä tavalla. Joissakin liitteessä III määritetyissä asianmukaisesti 
perustelluissa erityistapauksissa tutkija voi kuitenkin henkilökohtaisista tai perhesyistä 
työskennellä osa-aikaisesti, ja hänen hankkeeseen liittyvä työnsä on mahdollista suorittaa 
useassa vaiheessa. Näissä asianmukaisesti perustelluissa erityistapauksissa rahoitustuen 
määrä voidaan suhteuttaa hankkeen parissa tosiasiallisesti käytettyyn aikaan.  

5. Muut kuin hankkeeseen otettuun tutkijaan liittyvät henkilöstökustannukset ovat 
tukikelpoisia, jos näin nimenomaisesti mainitaan liitteessä III. Tällöin voidaan laskuttaa 
ainoastaan suoranaisesti hankkeen työtä suorittavien henkilöiden todellisen työajan 
kustannukset. Tällaisten henkilöiden on: 

– oltava suoraan rahoituksen saajan palveluksessa sitä koskevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti; 

– työskenneltävä pelkästään rahoituksen saajan teknisessä valvonnassa ja vastuulla ja 

– saatava työstä korvaus rahoituksen saajan tavanomaisten käytänteiden mukaisesti. 

Hankkeen työtä suoraan tekevien henkilöiden vanhempainlomaan liittyvät kustannukset ovat 
tukikelpoisia suhteessa hankkeeseen käytettyyn aikaan, jos ne ovat kansallisen lain mukaisia 
pakollisia kustannuksia.  

Konsortion toiminnan hallintoon liittyviin välittömiin kustannuksiin kuuluvat seuraavista 
osatekijöistä aiheutuvat kustannukset: 

− konsortiosopimuksen ylläpito, jos tällainen sopimus on pakollinen; 

− oikeudellisiin kysymyksiin, eettisiin kysymyksiin, rahoitukseen ja hallintoon 
liittyvä kokonaishallinnointi kunkin rahoituksen saajan osalta;  

− rahoitusselvityksiä ja menettelytapoja koskevien lausuntojen hankkiminen sekä 
tilintarkastuksiin ja teknisiin katselmuksiin liittyvät kustannukset; 

− konsortion toteuttamat tarjouskilpailut, joilla hankitaan osallistujiksi uusia 
rahoituksen saajia, jos tämän avustussopimuksen liitteen I ehdot sitä edellyttävät; 

− muut liitteissä mainitut hallinnointitoimet lukuun ottamatta tutkimus- ja 
teknologiankehittämistoimien koordinointia.  

6. Välillisiä kustannuksia ovat kaikki tukikelpoiset kustannukset, joita rahoituksen saaja ei 
pysty osoittamaan suoraan hankkeeseen liittyviksi, mutta jotka voidaan rahoituksen saajan 
kirjanpitojärjestelmää käyttäen yksilöidä ja perustella aiheutuneiksi suoraan hankkeen 
tukikelpoisten välittömien kustannusten yhteydessä. Niihin ei saa kuulua tukikelpoisia 
välittömiä kustannuksia. 

Välillisten kustannusten on muodostettava kohtuullinen osa organisaation kaikista 
yleiskustannuksista. Välillisinä kustannuksina voidaan liitteen III mukaisesti laskuttaa 
tukikelpoisten välittömien kustannusten perusteella määritetty kiinteä osuus, jolloin tukikelpoisiin 
välittömiin kustannuksiin ei lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia eikä 
kolmansien osapuolten käyttöön antamien voimavarojen kustannuksia silloin kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä rahoituksen saajan toimitiloissa.  
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II.16. Hankkeen tulot 
 
Hankkeen tulot voivat olla:  

a) Voimavaroja, jotka kolmannet osapuolet antavat veloituksetta rahoituksen saajan 
käyttöön varojen siirtoina tai luontoissuorituksina ja: 

i. jotka katsotaan hankkeen tuloiksi, jos kolmas osapuoli on antanut ne varta 
vasten hankkeessa käytettäviksi; 

ii. joita ei katsota hankkeen tuloiksi, jos niiden käyttö on rahoituksen saajan 
päätösvallassa. 

b) Hankkeen tuottoja, 

i. jotka katsotaan rahoituksen saajan tuloiksi, jos ne syntyvät hankkeen toteuttamiseksi 
suoritetuista toimista ja avustussopimuksen yhteydessä hankittujen hyödykkeiden 
myynnistä (siihen kustannusten arvoon saakka, jonka rahoituksen saaja on alun perin 
kirjannut hankkeen kustannuksiksi); 

ii. joita ei katsota rahoituksen saajan tuloiksi, jos ne syntyvät hankkeesta tuloksena 
olevan tulosaineiston hyödyntämisestä. 

II.17. Yhteisön rahoitustuki 
 
1. Hankkeeseen myönnettävä yhteisön rahoitustuki määritetään kunkin toimen ja kunkin 

rahoituksen saajan osalta todellisten tukikelpoisten kustannusten ja/tai komission 
hyväksymien kiinteiden osuuksien ja/tai kokonaissummien perusteella. 

2. Ehdot, joiden mukaisesti kiinteitä osuuksia ja/tai kokonaissummia sovelletaan, mainitaan 
liitteessä III. Kiinteän osuuden ja/tai kokonaissumman enimmäismäärä määritetään 
työohjelmassa esitettyjen viitemäärien perusteella, ja yhteisön rahoitustuen arvioitu 
kokonaismäärä mainitaan liitteessä I. 

3. Yhteisön rahoitustuki lasketaan koko hankkeen kustannusten mukaan, ja korvaus maksetaan 
kunkin rahoituksen saajan hyväksyttyjen kustannusten perusteella. 

4. Yhteisön rahoitustuesta ei saa koitua rahoituksen saajille voittoa. Sen vuoksi viimeisen 
rahoitusselvityksen antamisen yhteydessä yhteisön rahoitustuen viimeisessä erässä otetaan 
huomioon kaikki tulot, jotka kukin rahoituksen saaja on saanut hankkeesta. Yhteisön 
rahoitustuen määrä ei saa minkään rahoituksen saajan osalta ylittää hankkeen tukikelpoisten 
kustannusten ja tulojen erotusta. 

5. Yhteisön suorittamien maksujen kokonaismäärä ei saa missään tapauksessa ylittää 5 
artiklassa määritettyä yhteisön rahoitustuen enimmäismäärää.  

6. Jos hanke jää toteuttamatta tai se toteutetaan puutteellisesti tai vain osittain taikka myöhässä, 
komissio voi vähentää alun perin myönnetyn tuen määrää siten, että se vastaa hankkeen 
todellista toteutusta, tässä avustussopimuksessa määrätyin ehdoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeutta irtisanoa avustussopimus II.37 artiklan nojalla ja komission oikeutta 
määrätä II.23 ja II.24 artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia. 

7. Kiinteinä osuuksina ja/tai kokonaissummina maksettava rahoitus ei saa ylittää liitteessä I 
mainittuja määriä. Jos rahoitustuen edellytykset tai myöntämisperusteet jäävät kokonaan 
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täyttymättä tai täyttyvät vain osittain hankkeen päättyessä, komissio peruuttaa rahoitustuen 
tai vähentää sen määrää siten, että se vastaa sitä, miltä osin edellytykset tai vaatimukset ovat 
tosiasiallisesti täyttyneet. 

II.18. Komission maksamista ennakkomaksuista saatavat korot 
 
1. Ennakkomaksut jäävät yhteisön omaisuudeksi loppumaksuun saakka. 

2. Komissio perii koordinaattorilta takaisin ennakkomaksusta saadut korkotulot kultakin 
sopimuksen voimaantuloa seuraavalta raportointijaksolta, jos ennakkomaksun määrä ylittää 
varainhoitoasetuksessa ja sen soveltamissäännöissä vahvistetun määrän.  

 

2 JAKSO – TAKUURAHASTO JA TAKAISINPERINTÄ 

II.19. Takuurahasto  
 

1. Kunkin rahoituksen saajan taloudellinen vastuu rajoittuu sen omiin velkoihin, jollei 
seuraavista kohdista muuta johdu. 

 
2. Rahoituksen saajien on 6 artiklan mukaisesti suorittava osuus takuurahastoon (jäljempänä 

’rahasto’), joka on perustettu, jotta voitaisiin hallita riskejä, jotka liittyvät siihen, että 
yhteisölle kuuluvia summia ei saada perityksi takaisin seitsemännen puiteohjelman 
avustussopimusten rahoituksen saajilta. Kyseistä osuutta, jonka komissio siirtää rahastoon 
rahoituksen saajien puolesta, ei voida vähentää mahdollisista maksamattomista veloista, 
joita niillä voi olla yhteisölle.    

 
3. Rahasto on seitsemännen puiteohjelman voimassa olevien avustussopimusten rahoituksen 

saajien omaisuutta. Sitä hallinnoi yhteisö, jota edustaa rahoituksen saajien puolesta 
toimeenpanevana elimenä toimiva komissio.  Rahaston varat talletetaan pankkiin 
(jäljempänä ’pankki’), jonka valitsee yhteisö, jota edustaa toimeenpanevana elimenä 
toimiva komissio.  

 
4. Rahaston tuottamat korkotulot lisätään sen varoihin, ja komissio käyttää niitä II.20 artiklan 

1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin siirtoihin tai takaisinperintöihin (jäljempänä ’operaatiot’).   
 
Operaatioita voidaan suorittaa seitsemännen puiteohjelman ensimmäisen 
avustussopimuksen voimaantulopäivästä viimeisen avustussopimuksen loppumaksun 
suorituspäivään saakka. Kyseisen ajanjakson lopussa mahdollisesta jäljellä olevasta 
korosta tulee yhteisön omaisuutta.  

 
Jos korkotulot eivät riitä kattamaan operaatioita, rahastoon suoritetuista osuuksista 
voidaan edellisessä kohdassa tarkoitetun ajanjakson lopussa käyttää enintään määrä, joka 
vastaa yhtä prosenttia muille kuin 5 kohdassa tarkoitetuille rahoituksen saajille 
myönnetystä yhteisön rahoitustuesta. Komissio perii suoraan rahoituksen saajilta kaikki 
saatavat, jotka ylittävät kyseisen määrän tai ovat jäljellä kyseisen ajanjakson jälkeen.  

 
5. Määrä, joka on suoritettu rahastoon tämän avustussopimuksen mukaisesti, palautetaan 

hankkeen päätyttyä maksettavan loppumaksun yhteydessä rahoituksen saajille 
koordinaattorin kautta.  
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  Palautettava määrä on sama kuin: 
 
”rahastoon tämän avustussopimuksen mukaisesti suoritettu määrä” x ”rahastoindeksi” 

 
Pankki vahvistaa kunkin kuukauden lopussa seuraavan kuukauden aikana sovellettavan 
’rahastoindeksin’, joka on sama kuin seuraava suhdeluku ja joka supistetaan arvoon 1, jos se 
on kyseistä arvoa suurempi: 
 

Rahastoindeksi = (C + I + B)/C 
jossa:  
 
 C = rahastoon suoritetut osuudet kaikista hankkeista, jotka ovat meneillään indeksiä 
vahvistettaessa 
 
 I = rahaston kauden alusta tuottama kumuloitunut korko 
 
 B = (rahaston hyväksi tehdyt takaisinperinnät) – (rahastosta tehdyt siirrot ja 
takaisinperinnät)   
 
Jos tämän laskutoimituksen jälkeen rahoituksen saajille takaisinmaksettava määrä on 
pienempi kuin rahastoon tämän avustussopimuksen mukaisesti suoritettu määrä, kyseinen 
vähennys saa olla enintään yksi prosentti yhteisön rahoitustuesta; tätä sääntöä ei sovelleta 
määriin, jotka maksetaan takaisin julkisyhteisöille tai sellaisille oikeussubjekteille, joiden 
osallistumisen avustussopimukseen jäsenvaltio tai assosioitunut maa takaa, sekä keski- tai 
korkea-asteen oppilaitoksille. 
 
Jokainen rahoituksen saaja hyväksyy sen, että sille takaisin maksettava määrä osoitetaan 
ilman eri muodollisuuksia niiden velkojen maksuun, joita rahoituksen saajalla voi olla 
yhteisölle tämän avustussopimuksen nojalla tai minkä tahansa muun velvoitteen nojalla sen 
alkuperästä riippumatta. 
 

II.20. Palautukset tai takaisinperinnät  
 
1. Jos seitsemännen puiteohjelman voimassa olevan avustussopimuksen rahoituksen saaja ei 

komission kirjallisen pyynnön saatuaan palauta pyydettyä määrää koordinaattorille 30 
päivän kuluessa pyynnön saamisesta ja jos muut rahoituksen saajat päättävät panna 
mainitun avustussopimuksen täytäntöön alkuperäisiä tavoitteita noudattaen, komissio määrää 
pankin siirtämään vastaavan määrän suoraan rahastosta koordinaattorille. Rahastosta 
siirretyillä määrillä korvataan rahoituksen saajan palauttamatta jättämä yhteisön 
rahoitustuki. 

Jos määrä, joka rahoituksen saajan on palautettava yhteisölle, peritään takaisin 
seitsemännen puiteohjelman avustussopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, 
komissio pyytää määrän palautusta antamalla kyseistä rahoituksen saajaa koskevan 
perintämääräyksen. Jos maksua ei ole maksettu määräpäivänä, yhteisölle palautettavat 
summat voidaan periä vähentämällä ne summista, jotka yhteisön on maksettava kyseiselle 
rahoituksen saajalle, kun asiasta on ensin ilmoitettu tälle asianmukaisesti. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen sitä 
edellyttää, komissio voi toteuttaa takaisinperinnän siten, että se vähentää palautettavan 
määrän komission maksettavaksi kuuluvasta summasta jo ennen sen eräpäivää. Tähän ei 
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tarvita rahoituksen saajan etukäteissuostumusta. Jos palautettavia määriä ei voida vähentää 
maksuista, komissio perii ne rahastosta. 

2. Jos rahoituksen saajalta perittävä määrä on siirretty tai peritty rahastosta 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti, mainitun rahoituksen saajan on palautettava kyseinen määrä rahastoon. Tätä 
varten komissio lähettää kyseiselle rahoituksen saajalle määräyksen maksaa saatava 
rahastoon. 

3. Jokainen rahoituksen saaja hyväksyy, että: 

- ennakkomaksuja lukuun ottamatta mikä tahansa maksu, joka yhteisön on määrä 
suorittaa mainitulle rahoituksen saajalle, osoitetaan sen alkuperästä huolimatta 
niiden velkojen maksuun, joita kyseisellä rahoituksen saajalla on rahastolle; 

- komissio voi tehdä takaisinperintäpäätöksen 5 artiklan mukaisesti. 

4. Rahoituksen saajat hyväksyvät, että komissio voi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
256 artiklan ja varainhoitoasetuksessa säädetyllä tavalla tehdä täytäntöönpanokelpoisen 
päätöksen, jolla määrätään saatavaa määrää koskeva maksuvelvollisuus muille kuin 
valtioille. 

5. Jos maksuvelvollisuutta ei hoideta komission asettamassa määräajassa, määrään lisätään II.5 
artiklan mukainen korko. Viivästyskorkoa peritään maksun määräpäivää seuraavan päivän ja 
sen päivän, jona komissio saa maksun koko palautettavasta määrästä, väliseltä ajalta. 
Osasuoritus luetaan ensi sijassa viivästyskulujen ja -korkojen suoritukseksi ja jäämäosaltaan 
velkapääoman lyhennykseksi. 

3 JAKSO – VALVONTA JA SEURAAMUKSET  
 

II.21. Tilintarkastukset ja valvonta 
 
1. Komissio voi milloin tahansa hankkeen toteutuksen aikana sekä viisi vuotta hankkeen 

päättymisen jälkeen toimittaa tilintarkastuksia, joiden suorittajina ovat joko ulkopuoliset 
tarkastajat taikka komission yksiköt itse, mukaan luettuna Euroopan petostentorjuntavirasto 
(OLAF). Tarkastusmenettely katsotaan alkaneeksi päivänä, jolloin komission lähettämä 
asiaa koskeva kirje vastaanotetaan.  Tarkastukset voivat koskea avustussopimuksen 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon liittyviä rahoitus-, järjestelmä- ja muita kysymyksiä 
(kuten kirjanpidossa ja hallinnoinnissa noudatettavia periaatteita). Tarkastukset suoritetaan 
luottamuksellisesti. 

2. Rahoituksen saajien on annettava suoraan komissiolle kaikki yksityiskohtaiset tiedot, joita 
komissio tai sen valtuuttama edustaja pyytää todentaakseen, että avustussopimusta 
hallinnoidaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti sen määräyksiä noudattaen ja että 
kustannukset on laskutettu sen mukaisesti. Näiden tietojen on oltava täsmällisiä, täydellisiä 
ja tarkoitustaan tehokkaasti palvelevia. 

3. Rahoituksen saajien on säilytettävä hankkeen päättymistä seuraavien viiden vuoden ajan 
kaikki avustussopimukseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat tai poikkeustapauksissa niiden 
oikeaksi todistetut jäljennökset, myös sähköiset jäljennökset. Ne on annettava pyydettäessä 
komission käyttöön kaikkien avustussopimuksen nojalla tehtävien tarkastusten aikana. 
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4. Rahoituksen saajien on tarkastusten tekemistä varten huolehdittava siitä, että komission 
yksiköillä tai sen valtuuttamilla ulkopuolisilla elimillä on kaikkina kohtuullisina aikoina 
pääsy tarkastuspaikalle, erityisesti rahoituksen saajan toimitiloihin, ja että ne saavat 
käyttöönsä rahoituksen saajan tietojärjestelmädatan, kirjanpitotiedot ja kaikki tarkastusten 
suorittamiseksi tarvittavat tiedot, myös hankkeeseen osallistuvien henkilöiden 
henkilökohtaiset palkkatiedot. Rahoituksen saajien on huolehdittava siitä, että tiedot ovat 
helposti saatavilla tarkastuspaikalla tarkastuksen ajankohtana ja että ne annetaan 
pyydettäessä käyttöön tarkoituksenmukaisessa muodossa. 

5. Tarkastushavaintojen pohjalta laaditaan alustava raportti.  Komissio tai sen valtuuttama 
edustaja toimittaa raportin kyseiselle rahoituksen saajalle, joka voi esittää sitä koskevat 
huomautuksensa kuukauden kuluessa sen saamisesta. Komissio voi päättää olla ottamatta 
huomioon kyseisen määräajan jälkeen toimitettuja huomautuksia tai asiakirjoja. Lopullinen 
raportti toimitetaan kyseiselle rahoituksen saajalle kahden kuukauden kuluessa edellä 
mainitun määräajan päättymisestä.  

6. Komissio toteuttaa tarkastuksen tulosten perusteella kaikki tarpeellisiksi katsomansa 
toimenpiteet, joihin voi sisältyä perintämääräysten antaminen kaikista tai joistakin komission 
suorittamista maksuista ja sovellettavien seuraamusten määrääminen. 

7. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on tilintarkastuksia ja muita tarkastuksia varten 
samat oikeudet kuin komissiolla, kuten pääsy tarkastuspaikalle ja oikeus tietojen saantiin, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen omia sääntöjä. 

8. Lisäksi komissio voi suorittaa paikan päällä tarkastuksia ja todentamisia seuraavien 
säädösten mukaisesti: neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten 
estämiseksi7 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 
päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista8. 

II.22. Tekniset tarkastukset ja katselmukset 
 

1. Komissio voi käynnistää teknisen tarkastuksen tai katselmuksen milloin tahansa hankkeen 
toteutuksen aikana ja viiden vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen. Teknisen 
tarkastuksen tai katselmuksen tavoitteena on arvioida hankkeessa tietyn jakson aikana 
tehty työ muun muassa arvioimalla hankkeen raportit ja suoritteet kyseiseltä jaksolta. 
Tarkastukset ja katselmukset voivat koskea hankkeen ja avustussopimuksen 
asianmukaiseen toteutukseen liittyviä tieteellisiä, teknologisia ja muita kysymyksiä.  

2. Työn kuvaukseen (liite 1) liittyen tarkastuksessa tai katselmuksessa arvioidaan 
objektiivisesti: 

- missä määrin hankkeen kyseisen jakson työsuunnitelma ja siihen liittyvät suoritteet ovat 
toteutuneet;  

- ovatko hankkeen tavoitteet ja läpimurtomahdollisuudet edelleen relevantteja tieteen ja 
teollisuuden uusimman kehityksen kannalta tarkasteltuina; 

                                                 
7      EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2. 

8  EYVL L 136, 31.5.1999. 
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- ovatko suunnitellut ja käytetyt voimavarat suhteessa saavutettuun edistykseen tavalla, 
joka on taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukainen; 

- hankkeen hallinnointimenettelyt ja -menetelmät; 
- rahoituksen saajien panokset ja integrointi hankkeeseen; 
- ennakoidut vaikutukset talouden, kilpailukyvyn ja yhteiskunnan kannalta sekä 

tulosaineiston hyödyntämistä ja levittämistä koskeva rahoituksen saajien suunnitelma.  
 

3. Tarkastukset ja katselmukset katsotaan alkaneiksi päivänä, jona rahoituksen saaja tai 
rahoituksen saajat saavat komission lähettämän asiaa koskevan kirjeen.  

4. Tarkastus tai katselmus suoritetaan luottamuksellisesti. 

5. Komissiota voivat teknisissä tarkastuksissa ja katselmuksissa avustaa ulkopuoliset tiede- 
tai teknologia-asiantuntijat. Ennen arviointitehtävän suorittamista komissio ilmoittaa 
rahoituksen saajille nimeämiensä asiantuntijoiden henkilöyden.  Rahoituksen saajalla tai 
rahoituksen saajilla on liikesalaisuuksien suojaamiseksi oikeus kieltää tietyn ulkopuolisen 
tiede- tai teknologia-asiantuntijan osallistuminen tarkastukseen tai katselmukseen. 

6. Tarkastukset ja katselmukset voidaan suorittaa etätyönä asiantuntijan kotona tai 
työpaikalla, tai niihin voi kuulua tapaamisia hankkeen edustajien kanssa joko komission 
tiloissa tai rahoituksen saajien tiloissa. Komissiolla tai ulkopuolisella tiede- tai teknologia-
asiantuntijalla on oltava pääsy paikkoihin ja tiloihin, joissa työtä suoritetaan, sekä 
mahdollisuus tutustua kaikkiin työtä koskeviin asiakirjoihin.   

7. Rahoituksen saajien on annettava suoraan komissiolle kaikki yksityiskohtaiset tiedot, joita 
komissio tai ulkopuolinen tiede- tai teknologia-asiantuntija pyytää todentaakseen, että 
hanketta toteutetaan tai että se on toteutettu asianmukaisesti tämän avustussopimuksen 
määräysten mukaisesti. 

8. Tarkastusten ja katselmusten tuloksista laaditaan raportti. Komissio toimittaa raportin 
kyseiselle rahoituksen saajalle, joka voi esittää sitä koskevat huomautuksensa kuukauden 
kuluessa sen saamisesta. Komissio voi päättää olla ottamatta huomioon kyseisen 
määräajan jälkeen toimitettuja huomautuksia.  

9. Asiantuntijoiden virallisten suositusten perusteella komissio ilmoittaa koordinaattorille 
päätöksestään: 

- hyväksyä tai hylätä suoritteet; 

- sallia hankkeen jatkaminen ilman liitteeseen I tehtäviä muutoksia tai vähäisin 
muutoksin;  

- sallia hankkeen jatkuminen ainoastaan merkittävin muutoksin;  

- irtisanoa avustussopimus tai päättää minkä tahansa rahoituksen saajan osallistuminen 
II.37 artiklan mukaisesti.  

- antaa perintämääräys kaikista tai joistakin komission suorittamista maksuista ja 
soveltaa mahdollisia seuraamuksia.  

10. Komission yksiköt voivat harkintansa mukaan tehdä eettisen tarkastuksen viiden vuoden 
kuluessa hankkeen päättymisestä. Eettisestä tarkastuksesta on voimassa soveltuvin osin, 
mitä määrätään 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kohdassa. 
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II.23. Sopimussakot  

1. Rahoituksen saajan, jonka todetaan ilmoittaneen minkä tahansa määrän todellista 
suurempana ja joka on tämän johdosta saanut perusteettomasti rahoitustukea yhteisöltä, on 
maksettava korvausta (jäljempänä ’sopimussakko’), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muiden tässä avustussopimuksessa määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista. Sopimussakko 
on suoritettava rahoituksen saajalta takaisin perittävän perusteettoman yhteisön 
rahoitustuen lisäksi. Poikkeuksellisissa tapauksissa komissio voi luopua vaatimasta 
sopimussakkoa.   

2. Sopimussakon määrä suhteutetaan ilmoitettuun todellista suurempaan määrään sekä yhteisön 
rahoitustuen perusteettomaan osuuteen. Sopimussakko lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa: 

Sopimussakko = perusteeton yhteisön rahoitustuki x (ilmoitettu todellista suurempi 
määrä / korvattavaksi haettu yhteisön rahoitustuen kokonaismäärä) 

Sopimussakkoa laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan se raportointijakso tai ne 
raportointijaksot, joiden osalta rahoituksen saaja on hakenut korvattavaksi kyseistä jaksoa 
varten tarkoitettua yhteisön rahoitustukea. Sopimussakkoa ei lasketa suhteessa yhteisön koko 
rahoitustukeen.  

3. Komissio ilmoittaa rahoituksen saajalle, jonka se katsoo velvolliseksi suorittamaan 
sopimussakon, kirjallisesti vaatimuksestaan lähettämällä tälle kirjatun kirjeen, johon on 
liitetty saantitodistus. Rahoituksen saaja voi esittää huomautuksia yhteisön vaatimukseen 30 
päivän kuluessa vaatimuksen saamisesta. 

4. Perusteettomasti saadun yhteisön rahoitustuen takaisinmaksua ja sopimussakon maksua 
koskeva menettely määritetään II.20 artiklan määräysten mukaisesti. Sopimussakko joko 
vähennetään tulevista maksuista tai komissio perii sen suoraan.  

5. Komissiolla on 1–4 kohdan määräysten mukainen oikeus sopimussakkoon myös kaikkien 
sellaisten todellista suurempina ilmoitettujen määrien osalta, jotka tulevat ilmi hankkeen 
päättymisen jälkeen. 

II.24. Taloudelliset seuraamukset 

1. Rahoituksen saajalle, jonka on todettu antaneen vääriä tietoja tai rikkoneen vakavasti tästä 
avustussopimuksesta johtuvia velvoitteitaan, määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden 
määrä on 2–10 prosenttia kyseisen rahoituksen saajan saaman yhteisön rahoitustuen arvosta.  
Taloudellisten seuraamusten määrä voidaan lisätä 4–20 prosenttiin, jos rikkominen toistuu 
ensimmäistä rikkomistapausta seuraavien viiden vuoden aikana.  

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rahoituksen saajat menettävät oikeuden kaikkiin 
yhteisön avustuksiin enintään kahdeksi vuodeksi päivästä, jona rikkominen on todettu.  

3. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita sellaisten hallinnollisten tai taloudellisten 
seuraamusten soveltamista, joita voidaan määrätä sopimusvelvoitteensa täyttämättä jättäneelle 
rahoituksen saajalle varainhoitoasetuksen mukaisesti, taikka sellaisten muiden 
siviilioikeudellisten oikeussuojakeinojen käyttöä, joihin yhteisö tai jokin muu rahoituksen 
saaja ovat oikeutettuja. Määräykset eivät myöskään rajoita rikosoikeudellisia menettelyjä, 
joihin jäsenvaltioiden viranomaiset voivat ryhtyä.  
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C OSA – IMMATERIAALIOIKEUDET, HYÖDYNTÄMINEN JA 
LEVITTÄMINEN 

1 JAKSO – TULOSAINEISTO 

II.25. Omistus 

1. Tulosaineiston omistaa rahoituksen saaja, jonka tekemästä työstä tulosaineisto on saatu. 

2. Jos useat rahoituksen saajat ovat yhdessä suorittaneet tulosaineistoa tuottanutta työtä ja jos 
ei voida määritellä kunkin osuutta työstä, rahoituksen saajilla on yhteinen omistusoikeus 
tähän tulosaineistoon. Rahoituksen saajien on tehtävä sopimus9 yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käyttöehdoista. 

Jos yhteisestä omistusoikeudesta ei ole vielä tehty sopimusta, kullakin yhteisomistajalla on 
oikeus myöntää seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille osapuolille rinnakkaislisenssejä, 
jotka eivät oikeuta alilisenssien antamiseen: 

a) muille yhteisomistajille on ilmoitettava asiasta vähintään 45 päivää etukäteen; ja 

b) muille yhteisomistajille on suoritettava oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus. 

3. Jos rahoituksen saajan palveluksessa olevat tai muut sille työskentelevät henkilöt voivat 
vaatia oikeuksia tulosaineistoon, rahoituksen saajan on huolehdittava siitä, että näitä 
oikeuksia on mahdollista käyttää tavalla, joka on sopusoinnussa rahoituksen saajalle tämän 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien velvoitteiden kanssa. 

II.26. Omistusoikeuden siirto 

1. Jos rahoituksen saaja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä 
siirronsaajalle myös kyseiseen tulosaineistoon liittyvät velvoitteensa, mukaan luettuna 
velvoite siirtää nämä velvoitteet mahdollisille tuleville siirronsaajille. 

2. Jos rahoituksen saajan on siirrettävä velvoitteensa antaa käyttöoikeudet, sen on — ellei sen 
luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu esimerkiksi tapauksissa, joissa on 
kyse fuusiosta tai rahoituksen saajan omaisuuden merkittävän osan hankinnasta — 
ilmoitettava suunnitellusta siirrosta vähintään 45 päivää etukäteen muille rahoituksen 
saajille ja annettava näille riittävät tiedot tulosaineiston suunnitellusta uudesta omistajasta, 
jotta nämä voisivat käyttää käyttöoikeuksiaan.  

Rahoituksen saajat voivat kuitenkin kirjallisella sopimuksella sopia muusta määräajasta tai 
luopua oikeudestaan etukäteisilmoitukseen tapauksissa, joissa omistusoikeus siirretään 
yhdeltä rahoituksen saajalta erikseen nimetylle kolmannelle osapuolelle.  

3. Saatuaan 2 kohdan mukaisesti ilmoituksen muut rahoituksen saajat voivat 30 päivän 
kuluessa ilmoituksen saamisesta tai kirjallisesti sovittavassa muussa määräajassa kieltäytyä 
hyväksymästä suunniteltua omistusoikeuden siirtoa sillä perusteella, että se vaikuttaisi 
haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin. 

                                                 
9 Yhteisomistajat voivat myös päättää olla jatkamatta yhteisomistusta ja sopia muusta järjestelystä (esimerkiksi 

järjestelystä, jossa omistusoikeus on yhdellä rahoituksen saajalla ja muilla, omistusosuutensa siirtäneillä 
rahoituksen saajilla on käyttöoikeudet).   
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Jos joku muista rahoituksen saajista voi osoittaa, että suunniteltu omistusoikeuden siirto 
vaikuttaisi haitallisesti sen käyttöoikeuksiin, siirtoa ei saa tehdä ennen kuin asianomaiset 
rahoituksen saajat ovat päässeet keskenään sopimukseen asiasta. 

4.  Jos rahoituksen saaja aikoo siirtää tulosaineiston omistusoikeuden kolmannelle osapuolelle, 
joka on sijoittautunut seitsemänteen puiteohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen 
maahan, komissio voi kieltäytyä hyväksymästä kyseistä tulosaineiston omistusoikeuden 
siirtoa, jos se katsoo, ettei se edistä Euroopan talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että se 
on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai turvallisuusnäkökohtien kanssa. 

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

II.27. Tulosaineiston suojaaminen 

1. Jos tulosaineistoa voidaan käyttää teollisissa tai kaupallisissa sovelluksissa, tulosaineiston 
omistajan on huolehdittava sen riittävästä ja tehokkaasta suojaamisesta siten, että 
tulosaineiston omistajan ja muiden rahoituksen saajien oikeutetut edut, erityisesti 
kaupalliset edut, otetaan asianmukaisesti huomioon. 

Jos rahoituksen saaja, joka ei ole tulosaineiston omistaja, vetoaa oikeutettuun etuunsa, sen 
on kussakin tapauksessa osoitettava, että sille aiheutuisi kohtuuttoman suurta vahinkoa, jos 
sen oikeutettua etua ei otettaisi huomioon. 

2. Kaikkiin tulosaineistoon liittyviin, rahoituksen saajan jättämiin tai rahoituksen saajan 
puolesta jätettäviin patenttihakemuksiin on sisällytettävä seuraava maininta siitä, että 
kyseisen tulosaineiston tuottamista varten on saatu yhteisön rahoitustukea: 

Tähän keksintöön johtanut työ on saanut rahoitusta Euroopan yhteisön seitsemännestä 
puiteohjelmasta (2007-2013) avustussopimuksen nro [xxxxxx] mukaisesti.10 

Lisäksi kaikki tulosaineistoon liittyvät patenttihakemukset on mainittava tulosaineiston 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevassa suunnitelmassa, jossa on myös mainittava riittävät 
julkaisutiedot/viitetiedot, jotta komissio voi jäljittää patentin (patenttihakemuksen). Kaikista 
loppuraportin jälkeen jätettävistä tulosaineistoon liittyvistä patenttihakemuksista on 
ilmoitettava komissiolle ja mainittava tällöin samat julkaisutiedot/viitetiedot. 

3. Jos tulosaineistoa voidaan käyttää teollisissa tai kaupallisissa sovelluksissa, eikä sen 
omistaja suojaa sitä eikä siirrä sitä siihen liittyvine velvoitteineen toiselle rahoituksen 
saajalle, jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan sijoittautuneelle liitännäisosallistujalle 
taikka jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan sijoittautuneelle kolmannelle osapuolelle 
II.27 artiklan mukaisesti, mitään toimenpiteitä kyseisen tulosaineiston levittämiseksi ei saa 
toteuttaa ennen kuin niistä on ilmoitettu komissiolle. Ilmoitus on tehtävä komissiolle 
vähintään 45 päivää ennen suunniteltua levittämistoimenpidettä. 

Tällaisessa tapauksessa yhteisö voi asianomaisen rahoituksen saajan suostumuksella ottaa 
omistukseensa kyseisen tulosaineiston ja toteuttaa toimenpiteitä sen suojaamiseksi riittävällä 
ja tehokkaalla tavalla. Kyseinen rahoituksen saaja voi kieltäytyä antamasta suostumusta 

                                                 
10 Tämä maininta on käännettävä patenttihakemuksen kielelle. Tätä varten annetaan käyttöön käännökset kaikille 

yhteisön virallisille kielille. 
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ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä aiheutuisi kohtuuttoman suurta vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta.  

Jos yhteisö ottaa tulosaineiston omistukseensa, se ottaa hoitaakseen myös käyttöoikeuksien 
myöntämistä koskevat velvoitteet. 

II.28. Hyödyntäminen 

1.  Osallistujien on hyödynnettävä omistamaansa tulosaineistoa tai huolehdittava siitä, että sitä 
hyödynnetään.  

2.  Rahoituksen saajien on ilmoitettava tulosaineiston suunnitellusta hyödyntämisestä 
tulosaineiston hyödyntämistä ja levittämistä koskevassa suunnitelmassa. Tietojen on oltava 
riittävän yksityiskohtaisia, jotta komissio voi suorittaa mahdollisen asiaa koskevan 
tarkastuksen. 

II.29. Levittäminen 

1. Jokaisen rahoituksen saajan on huolehdittava siitä, että sen omistama tulosaineisto 
levitetään mahdollisimman nopeasti. Jos se ei näin tee, komissio voi levittää kyseisen 
tulosaineiston.  

2. Levittämistoimenpiteissä on otettava huomioon immateriaalioikeuksien suojaaminen, 
luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet sekä tulosaineiston omistajien oikeutetut edut.  

3.  Levittämistoimenpiteistä on ilmoitettava vähintään 45 päivää etukäteen muille rahoituksen 
saajille, joita asia koskee, ja annettava näille riittävät tiedot suunnitellusta 
levittämistoimenpiteestä ja levitettäviksi aiotuista tiedoista. 

Kyseiset muut rahoituksen saajat voivat 30 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta 
kieltäytyä hyväksymästä levittämistoimenpidettä, jos ne katsovat, että toimenpiteestä 
aiheutuisi kohtuuttomasti haittaa niiden tulosaineistoon tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa tapauksissa levittämistoimenpidettä ei saa toteuttaa 
ilman, että toteutetaan asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi. 

Rahoituksen saajat voivat sopia kirjallisesti määräajoista, jotka poikkeavat tässä kohdassa 
määrätyistä; ne voivat tässä yhteydessä sopia myös määräajasta tarkoituksenmukaisten 
toimenpiteiden määrittämiselle. 

4.  Kaikkiin tulosaineistoon liittyviin julkaisuihin sekä muihin levittämisen muotoihin on 
sisällytettävä seuraava maininta siitä, että kyseisen tulosaineiston tuottamista varten on saatu 
yhteisön rahoitustukea: 

Näihin tuloksiin johtanut tutkimus on saanut rahoitusta Euroopan yhteisön 
seitsemännestä puiteohjelmasta (2007-2013) avustussopimuksen nro [xxxxxx] 
mukaisesti.11 
Kaikki levittämistoimenpiteet on mainittava tulosaineiston hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevassa suunnitelmassa, jossa on myös mainittava riittävät julkaisutiedot/viitetiedot, 
jotta komissio voi jäljittää toimenpiteen. Ennen loppuraporttia tai sen jälkeen julkaistujen 

                                                 
11 Tämä maininta on käännettävä levittämistoimenpiteen kielelle. Tätä varten annetaan käyttöön käännökset kaikille 

yhteisön virallisille kielille. 
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tulosaineistoon liittyvien tieteellisten julkaisujen julkaisutiedot/viitetiedot ja tiivistelmät on 
toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa julkaisemisesta.  Lisäksi komissiolle on 
toimitettava samanaikaisesti sähköisessä muodossa oleva kappale julkaistusta versiosta tai 
julkaistavaksi hyväksytystä lopullisesta käsikirjoituksesta II.12 artiklan 2 kohdan 
tarkoituksiin, jos tämä ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. 

2 JAKSO – KÄYTTÖOIKEUDET 

II.30. Kohteena oleva tausta-aineisto 

Rahoituksen saajat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston 
kirjallisessa sopimuksessa ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sen 
ulkopuolelle12.  

II.31. Periaatteet 

1. Kaikki käyttöoikeuksia koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti. 

2. Käyttöoikeuksien myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa, että on hyväksyttävä erityiset 
ehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa oikeuksien käyttäminen vain aiottuun tarkoitukseen 
ja asianmukaisten salassapitovelvoitteiden soveltaminen. 

3. Rahoituksen saajien on ilmoitettava viipymättä toisilleen kaikista tausta-aineiston 
käyttöoikeuksien myöntämistä koskevista rajoituksista ja muista rajoituksista, jotka voivat 
vaikuttaa merkittävästi käyttöoikeuksien myöntämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
käyttöoikeuksien myöntämiseen liittyviä rahoituksen saajien velvoitteita. 

4. Jos jonkin rahoituksen saajan osallistuminen päättyy, päättyminen ei vaikuta kyseisen 
rahoituksen saajan velvollisuuteen myöntää käyttöoikeudet jäljelle jääville rahoituksen 
saajille. 

5. Ellei tulosaineiston tai tausta-aineiston omistaja toisin sovi, käyttöoikeudet eivät anna 
oikeutta myöntää alilisenssejä. 

6. Kaikissa sopimuksissa, joilla annetaan tulosaineiston tai tausta-aineiston käyttöoikeudet 
rahoituksen saajille tai kolmansille osapuolille, on varmistettava, että muiden rahoituksen 
saajien potentiaaliset käyttöoikeudet säilyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 kohdan 
soveltamista. 

7. Tiettyä tulosaineistoa tai tausta-aineistoa koskevia yksinomaisia lisenssejä voidaan 
myöntää, jos kaikki muut rahoituksen saajat, joita asia koskee, vahvistavat kirjallisesti 
luopuvansa käyttöoikeuksistaan kyseiseen tulosaineistoon tai tausta-aineistoon. 

8. Jos rahoituksen saaja aikoo myöntää tulosaineistoa koskevan yksinomaisen lisenssin 
kolmannelle osapuolelle, joka on sijoittautunut seitsemänteen puiteohjelmaan 
assosioitumattomaan kolmanteen maahan, komissio voi kieltäytyä hyväksymästä tällaisen 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä, jos se katsoo, ettei se edistä Euroopan talouden 

                                                 
12 Tausta-aineiston jättäminen hankkeen ulkopuolelle voi olla väliaikaista (esim. jotta tausta-aineisto voidaan 

suojata riittävästi ennen käyttöön antamista) tai rajoitettua (esim. yksi tai useampi rahoituksen saaja voidaan 
sulkea ulkopuolelle). Koska tausta-aineistoa tarvitaan, kuten sen määritelmässäkin todetaan, hankkeen 
toteuttamista tai tulosaineiston hyödyntämistä varten, rahoituksen saajien olisi tarkasteltava vaikutuksia, joita sen 
ulos sulkemisella (erityisesti jos se ei ole tilapäistä) on hankkeeseen.   
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kilpailukyvyn kehittämistä tai että se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa.  

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

II.32. Hankkeen toteuttamista varten tarvittavat käyttöoikeudet 

1.  Muille rahoituksen saajille on myönnettävä käyttöoikeudet tulosaineistoon, jos 
tulosaineistoa tarvitaan näiden rahoituksen saajien oman työn suorittamiseksi hankkeessa. 

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman maksua. 

2. Muille rahoituksen saajille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-
aineistoa tarvitaan näiden rahoituksen saajien oman työn suorittamiseksi hankkeessa, 
edellyttäen, että asianomaisella rahoituksen saajalla on oikeus myöntää ne.  

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman maksua, jolleivät kaikki rahoituksen saajat 
sovi toisin ennen liittymistään tähän sopimukseen. 

II.33. Hyödyntämistä varten tarvittavat käyttöoikeudet 

1. Rahoituksen saajille on myönnettävä käyttöoikeudet tulosaineistoon, jos sitä tarvitaan niiden 
oman tulosaineiston hyödyntämistä varten. 

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä joko oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin tai 
kokonaan ilman maksua sen mukaan, mitä sovitaan. 

2. Rahoituksen saajille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos sitä tarvitaan 
niiden oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että asianomaisella 
rahoituksen saajalla on oikeus myöntää ne. 

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä joko oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin tai 
kokonaan ilman maksua sen mukaan, mitä sovitaan. 

3. Myös jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan sijoittautuneelle liitännäisosallistujalle on 
myönnettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut käyttöoikeudet tulosaineistoon tai tausta-aineistoon 
samoin edellytyksin kuin rahoituksen saajalle, johon sillä on liitännäissuhde, jollei 
konsortiosopimuksessa toisin määrätä. Koska 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen käyttöoikeuksien 
myöntämisen ehtona on, että niitä tarvitaan oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, tätä 
kohtaa sovelletaan vain sikäli kuin tulosaineiston omistusoikeus on siirretty jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan sijoittautuneelle liitännäisosallistujalle. Rahoituksen saajat 
voivat konsortiosopimuksessaan sopia liitännäisosallistujien käyttöoikeuksiin sovellettavista 
järjestelyistä, joihin voi sisältyä myös ilmoitusvaatimuksia.    

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskeva pyyntö voidaan tehdä yhden 
vuoden ajan joko: 

a) hankkeen päättymisestä; tai 

b) kyseisen tausta-aineiston tai tulosaineiston omistajan osallistumisen 
päättymisestä. 
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Asianomaiset rahoituksen saajat voivat kuitenkin sopia muusta määräajasta13. 

LOPPUMÄÄRÄYKSET 

II.34. Tarjouskilpailut 

 
1. Jos liitteen I ehdot sitä edellyttävät, konsortio nimeää ja ehdottaa komissiolle osallistujiksi 

uusia rahoituksen saajia tämän artiklan määräysten mukaisesti järjestettävän tarjouskilpailun 
perusteella. 

 
2. Konsortion on julkaistava tarjouskilpailuilmoitus vähintään yhdessä kansainvälisessä 

aikakausjulkaisussa ja kolmessa eri kansallisessa sanomalehdessä kolmessa eri jäsenvaltiossa 
tai assosioituneessa maassa. Sen on lisäksi levitettävä laajasti tietoa 
tarjouskilpailuilmoituksesta käyttäen apuna valikoituja tiedotuskanavia, erityisesti 
seitsemänteen puiteohjelmaan liittyviä Internet-sivustoja, alan lehdistöä ja tiedotteita sekä 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kansallisia yhteyspisteitä. Lisäksi 
tarjouskilpailuilmoituksen julkaisun ja sitä koskevan tiedottamisen on oltava komission 
vahvistamien ohjeiden mukaisia. Konsortion on ilmoitettava tarjouskilpailusta ja sen sisällöstä 
komissiolle vähintään 30 päivää ennen tarjouskilpailuilmoituksen suunniteltua julkaisupäivää. 

 
3. Tarjouskilpailun on oltava avoinna tarjousten jättämistä varten vähintään viiden viikon ajan. 
 
4. Konsortion on arvioitava saadut tarjoukset soveltaen arviointiperusteita, joiden mukaisesti 

komissio alun perin arvioi ja valitsi hankkeen ja jotka määritettiin asianomaisessa 
ehdotuspyynnössä; tarjousten arvioinnissa on käytettävä apuna vähintään kahta riippumatonta 
asiantuntijaa, jotka konsortio nimeää osallistumissäännöissä esitettyjen perusteiden 
mukaisesti. 

 
5.  Konsortion on ilmoitettava ehdotettavasta uuden rahoituksen saajan tai uusien rahoituksen 

saajien liittymisestä komissiolle II.35 artiklan mukaisesti. Samanaikaisesti se ilmoittaa 
komissiolle tarjouskilpailuilmoituksen julkaisutavat sekä arviointiin osallistuneiden 
asiantuntijoiden nimet ja taustaorganisaatiot tai -ryhmät. Komissio voi 45 päivän kuluessa 
ilmoituksen saamisesta kieltäytyä hyväksymästä minkä tahansa uuden rahoituksen saajan 
liittymistä. 

 

II.35. Konsortion aloitteesta tehdyt muutoksia, irtisanomista ja osallistumisen päättämistä 
koskevat pyynnöt 

 
1. Kumpikin sopimuspuoli voi pyytää tämän avustussopimuksen muuttamista. Sopimuspuolten 

laillisen edustajan on allekirjoitettava avustussopimuksen muuttamista, avustussopimuksen 
irtisanomista ja rahoituksen saajan osallistumisen päättämistä koskevat pyynnöt, ja ne on 
jätettävä 8 artiklan mukaisesti.  Koordinaattorin on toimitettava kaikki konsortion tai yhden 
tai useamman rahoituksen saajan pyynnöt tai hyväksynnät. Kun koordinaattori allekirjoittaa 
muutosta koskevan pyynnön tai hyväksymis- tai hylkäyskirjeen tai pyytää irtisanomista tai 
osallistumisen päättämistä, sen katsotaan toimivan kaikkien rahoituksen saajien nimissä. 
Koordinaattorin on huolehdittava, että on olemassa riittävät todisteet siitä, että konsortio 

                                                 
13 Määräaika voi olla joko pitempi tai lyhyempi.  
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hyväksyy kyseisen muutoksen, irtisanomisen tai osallistumisen päättämisen, ja että nämä 
todisteet esitetään mahdollisen tarkastuksen yhteydessä tai komission pyynnöstä.  

2. Jos on kyse koordinaattorin vaihtamisesta ilman sen hyväksyntää, pyynnön toimittavat 
kaikki muut rahoituksen saajat yhdessä tai näiden edustajana toimiva rahoituksen saaja. 

3. Useampaa kuin yhtä sopimukseen tehtävää muutosta koskeva pyyntö katsotaan 
kokonaisuudeksi, jota ei voida jakaa useiksi pyynnöiksi ja jonka toinen sopimuspuoli 
hyväksyy tai hylkää kokonaisuudessaan, paitsi jos pyynnössä nimenomaisesti mainitaan, 
että se sisältää erillisiä pyyntöjä, jotka voidaan hyväksyä erikseen. 

4. Uuden rahoituksen saajan liittymistä koskevia pyyntöjä varten on täytettävä lomake B (liite 
V), jonka kyseinen uusi osallistuja allekirjoittaa.  Liittymisessä noudatetaan 
osallistumissääntöjen, asianomaisen ehdotuspyynnön ja varainhoitoasetuksen ehtoja.   Uutta 
osallistujaa koskevat avustussopimuksessa määritetyt rahoituksen saajien oikeudet ja 
velvollisuudet allekirjoitetussa lomakkeessa B mainitusta liittymispäivästä alkaen. 

5. Muutosten tarkoituksena tai vaikutuksena ei saa olla, että sopimus muuttuu tavalla, joka voi 
kyseenalaistaa avustuksen myöntämispäätöksen tai johtaa rahoituksen saajien epätasa-
arvoiseen kohteluun.  

6. Yhden tai useamman rahoituksen saajan osallistumisen päättämistä koskevissa pyynnöissä 
on oltava:  

- konsortion ehdotus siitä, miten kyseisen rahoituksen saajan tehtävät ja budjetti 
jaetaan uudelleen;  

- pyynnön perustelut;  

- ehdotettu päivä, jona osallistumisen päättäminen tulee voimaan;  

- kirje, joka sisältää sen rahoituksen saajan lausunnon, jonka osallistumisen 
päättämistä pyydetään; ja  

- II.4 artiklassa tarkoitetut raportit ja suoritteet, jotka koskevat kyseisen 
rahoituksen saajan suorittamaa työtä siihen päivään saakka, jona 
osallistumisen päättäminen tulee voimaan, sekä koordinaattorin konsortion 
puolesta antama lausuma näistä raporteista ja suoritteista ja ilmoitus 
koordinaattorin kyseiselle rahoituksen saajalle jakamista maksuista.  

Jos mainittuja asiakirjoja ei saada, pyyntöä ei katsota päteväksi.  

Kyseisen rahoituksen saajan lausunnon sisältävä kirje voidaan korvata esittämällä todisteet 
siitä, että kyseistä rahoituksen saajaa on kirjallisesti pyydetty esittämään lausuntonsa sen 
osallistumisen ehdotetusta päättämisestä ja toimittamaan raportit ja suoritteet, mutta se ei 
toiminut näin kyseisessä ilmoituksessa annetussa määräajassa.  Määräaika ei saa olla 
kuukautta lyhyempi. Tässä tapauksessa, jos raportteja ei ole toimitettu osallistumisen 
päättämistä koskevan pyynnön mukana, komissio ei enää vastedes ota huomioon kyseisen 
rahoituksen saajan korvaushakemuksia eikä maksa sille korvauksia.   

Jos komission kanssa ei toisin sovita, kaikki tehtävät, jotka ovat kuuluneet rahoituksen 
saajalle, jonka osallistuminen on päätetty, on jaettava uudelleen konsortion kesken.  
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Avustussopimuksen irtisanomista koskevien pyyntöjen yhteydessä on esitettävä perusteet 
irtisanomiselle sekä II.4 artiklassa tarkoitetut raportit ja suoritteet, jotka koskevat suoritettua 
työtä siihen päivään saakka, jona irtisanominen tulee voimaan. 

II.36. Konsortion pyytämien muutosten, irtisanomisen ja osallistumisen päättämisen 
hyväksyminen  

1. Tämän avustussopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat hyväksymään tai hylkäämään 
avustussopimuksen muuttamista, avustussopimuksen irtisanomista tai rahoituksen saajan 
osallistumisen päättämistä koskevat pätevät pyynnöt 45 päivän kuluessa niiden saamisesta.  
Se, ettei pyyntöön vastata 45 päivän kuluessa sen saamisesta, katsotaan pyynnön 
hylkäämiseksi. 

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen se, ettei komissio vastaa konsortion pyyntöön, joka 
koskee rahoituksen saajan liittymistä tai osallistumisen päättämistä, 45 päivän kuluessa 
pyynnön saamisesta, katsotaan pyynnön hyväksymiseksi; tämä ei koske tapauksia, joissa 
asianomainen rahoituksen saaja ei ole antanut suostumustaan tai joissa on kyse uuden 
koordinaattorin nimeämisestä; nämä tapaukset edellyttävät komission kirjallista hyväksyntää.  

Jos komissio ei kieltäydy hyväksymästä pyyntöä edellä mainitun ajan kuluessa, sen katsotaan 
hyväksyneen pyynnön määräajan viimeisenä päivänä. Hiljaisen hyväksynnän tapauksissa 
komissio sitoutuu lähettämään asiasta tiedottavan kirjeen.  

Jos rahoituksen saajan liittymistä tai osallistumisen päättämistä koskevan pyynnön yhteydessä 
pyydetään muita avustussopimukseen tehtäviä muutoksia, jotka eivät ole suoraan yhteydessä 
rahoituksen saajan liittymiseen tai osallistumisen päättämiseen, vaaditaan komission 
kirjallinen hyväksyntä koko pyynnölle. 

3. Pyydettyä muutosta, irtisanomista tai osallistumisen päättämistä koskevasta komission 
hyväksynnästä ilmoitetaan koordinaattorille, joka ottaa ilmoituksen vastaan konsortion 
puolesta. Jos on kyse yhden tai useamman rahoituksen saajan osallistumisen päättämisestä, 
komissio lähettää jäljennöksen kyseiselle rahoituksen saajalle. 

4.  Muutokset, irtisanominen ja osallistumisen päättäminen tulevat voimaan sopimuspuolten 
sopimana päivänä; jos voimaantulopäivästä ei ole sovittu, ne tulevat voimaan komission 
hyväksynnän antamispäivänä.   

II.37. Avustussopimuksen irtisanominen tai yhden tai useamman rahoituksen saajan 
osallistumisen päättäminen komission aloitteesta 

1. Komissio voi irtisanoa avustussopimuksen tai päättää rahoituksen saajan osallistumisen 
seuraavissa tapauksissa: 

a) jos yksi tai useampi 1 artiklassa mainituista oikeussubjekteista ei liity tähän 
avustussopimukseen; 

b) jos työ jätetään suorittamatta tai suoritetaan huonolaatuisesti tai jos jotakin tämän 
avustussopimuksen olennaista velvoitetta rikotaan eikä puutetta korjata sen jälkeen, kun 
konsortiolle on esitetty kirjallinen kehotus korjata tilanne 30 päivän kuluessa;  

c) rahoituksen saaja on tahallisesti tai huolimattomuuttaan syyllistynyt väärinkäytökseen 
pannessaan täytäntöön mitä tahansa komission kanssa tekemäänsä avustussopimusta;  
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d) rahoituksen saaja on toiminut eettisten perusperiaatteiden vastaisesti; 

e) vaadittuja raportteja tai suoritteita ei ole toimitettu tai komissio ei hyväksy toimitettuja 
raportteja tai suoritteita; 

f) painavista teknisistä tai taloudellisista syistä, jotka haittaavat merkittävästi hankkeen 
toteuttamista; 

g) jos hankkeen tulosten hyödyntämismahdollisuudet vähenevät merkittävästi; 

h) jos jokin rahoituksen saajaa koskeva oikeudellinen, rahoitukseen liittyvä, 
organisatorinen tai tekninen muutos taikka määräysvallan muutos asettaa 
kyseenalaiseksi komission päätöksen kyseisen rahoituksen saajan osallistumisen 
hyväksymisestä; 

i) jos jokin h alakohdassa mainittu muutos tai kyseisen rahoituksen saajan taikka 
rahoituksen saajien osallistumisen päättäminen vaikuttaa merkittävästi hankkeen 
toteutukseen tai yhteisön etuihin tai asettaa kyseenalaiseksi yhteisön rahoitustuen 
myöntämistä koskevan päätöksen; 

j) jos II.40 artiklan mukaisesti ilmoitetun ylivoimaisen esteen tapauksessa hankkeen 
käynnistäminen uudelleen keskeytyksen jälkeen on mahdotonta; 

k) jos hankkeeseen osallistumisen ehdot, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina 
osallistumissäännöissä tai muutettuina siinä ehdotuspyynnössä, jonka perusteella 
hanketta koskenut ehdotus on jätetty, eivät enää täyty, paitsi jos komissio katsoo, että 
hankkeen jatkaminen on olennaisen tärkeää erityisohjelman toteutuksen kannalta; 

l) jos rahoituksen saaja on tuomittu ammatilliseen toimintaansa liittyvästä rikoksesta tai 
rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla tai syyllistynyt ammatillisessa toiminnassaan 
vakavaan virheeseen, joka on perustellusti näytetty toteen; 

m) jos yhden tai useamman rahoituksen saajan osallistumisen päättämisen jälkeen 
konsortio ei ehdota komissiolle hankkeen jatkamisen edellyttämiä muutoksia 
avustussopimukseen, mukaan lukien rahoituksen saajan, jonka osallistuminen on 
päätetty, tehtävien jakaminen uudelleen komission asettamassa määräajassa, tai jos 
komissio ei hyväksy ehdotettuja muutoksia; 

n) jos rahoituksen saaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan. 

2. Komission aloitteesta tapahtuvasta yhden tai useamman rahoituksen saajan osallistumisen 
päättämisestä ilmoitetaan asianomaiselle rahoituksen saajalle tai rahoituksen saajille, ja 
ilmoituksesta toimitetaan jäljennös koordinaattorille; osallistumisen päättäminen tulee 
voimaan ilmoituksessa mainittuna päivänä ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun 
rahoituksen saaja on vastaanottanut ilmoituksen. 

Komissio ilmoittaa konsortiolle osallistumisen päättämisen voimaantulopäivän. 

Kun on kysymys avustussopimuksen irtisanomisesta, asiasta ilmoitetaan koordinaattorille, 
joka puolestaan ilmoittaa kaikille muille rahoituksen saajille, ja irtisanominen tulee voimaan 
45 päivän kuluttua siitä, kun koordinaattori on saanut ilmoituksen. 

3. Rahoituksen saajan tai rahoituksen saajien, joiden osallistuminen on päätetty, on 45 päivän 
kuluessa osallistumisen päättämisen voimaantulopäivästä toimitettava (koordinaattorin 
kautta) kaikki II.4 artiklassa vaaditut raportit ja suoritteet, jotka liittyvät kyseiseen päivään 
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mennessä tehtyyn työhön. Jos komissio ei saa näitä asiakirjoja edellä mainitussa 
määräajassa, se voi ilmoitettuaan 30 päivää etukäteen kirjallisesti siitä, ettei se ole saanut 
asiakirjoja, päättää, ettei se enää vastedes ota huomioon korvaushakemuksia tai maksa 
korvauksia, sekä tarvittaessa vaatia rahoituksen saajalta tai rahoituksen saajilta 
ennakkomaksujen palauttamista. 

4. Konsortion on 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona rahoituksen saajan osallistumisen 
päättäminen tulee voimaan, toimitettava komissiolle tiedot siitä, kuinka suuri osuus yhteisön 
rahoitustuesta on tosiasiallisesti siirretty kyseiselle rahoituksen saajalle hankkeen alkamisen 
jälkeen. 

5. Jos komissio ei saa tällaisia tietoja määräajan kuluessa, se katsoo, ettei komissiolla ole 
saatavia rahoituksen saajalta, jonka osallistuminen on päätetty, ja että jo maksettu yhteisön 
rahoitustuki on edelleen konsortion käytettävissä ja sen vastuulla. 

6. Komissio määrittää määrän, joka peritään takaisin rahoituksen saajalta, jonka 
osallistuminen on päätetty, edellisissä kohdissa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen 
perusteella.  

7. Kun yhden tai useamman rahoituksen saajan osallistuminen päätetään, kyseisten 
rahoituksen saajien on komission pyynnön mukaan joko palautettava takaisin perittävä 
määrä komissiolle tai siirrettävä se koordinaattorille 30 päivän kuluessa. Komissio toimittaa 
lähettämästään pyynnöstä jäljennöksen koordinaattorille. Jälkimmäisessä tapauksessa 
koordinaattorin on ilmoitettava 10 päivän kuluessa tämän määräajan päättymisestä 
komissiolle, onko sille siirretty kyseinen määrä.  

8. Kun on kysymys avustussopimuksen irtisanomisesta, komissio määrittää konsortiolta 
takaisin perittävän määrän ja ilmoittaa sen koordinaattorille. 

II.38. Irtisanomisen tai osallistumisen päättämisen seuraukset rahoitustukeen ja muut 
seuraukset  

1. Kun avustussopimus irtisanotaan tai rahoituksen saajan osallistuminen päätetään, yhteisön 
rahoitustuki rajoitetaan niihin tukikelpoisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet ja jotka on 
hyväksytty irtisanomisen tai osallistumisen päättämisen voimaantulopäivään mennessä, sekä 
sitä ennen tehtyihin laillisiin sitoumuksiin, joita ei voida perua.  

2. Edellisestä kohdasta poiketen: 

- II.37 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisissa tapauksissa mitään kustannuksia, jotka 
ovat aiheutuneet hankkeesta konsortiolle ei voida kelpuuttaa korvattaviksi yhteisön 
rahoitustuella;  kaikki konsortiolle suoritetut ennakkomaksut sekä ennakkomaksuista 
saadut korot on palautettava täysimääräisinä komissiolle; 

- II.37 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisissa tapauksissa yhteisön rahoitustuki 
rajoitetaan niihin tukikelpoisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet siihen päivään 
mennessä, jona kirjallinen kehotus korjata puutteet on vastaanotettu. 

3. Lisäksi II.37 artiklan 1 kohdan b, c, d, e, l ja m alakohdan tapauksissa komissio voi vaatia 
yhteisön rahoitustuen palauttamista kokonaan tai osittain. Komissio ottaa II.37 artiklan 1 
kohdan b ja m alakohdan tapauksissa huomioon suoritetun työn luonteen ja tulokset ja sen 
hyödyllisyyden yhteisölle asianomaisen erityisohjelman yhteydessä. 

4. Irtisanomisen tai osallistumisen päättämisen yhteydessä toimitetut raportit ja suoritteet 
katsotaan toimitetuiksi niitä vastaavan raportointijakson lopussa. 
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5. Kun yhteisö suorittaa maksun rahoituksen saajan osallistumisen päättämisen tai 
avustussopimuksen irtisanomisen jälkeen, maksu katsotaan kyseisen rahoituksen saajan tai 
rahoituksen saajien loppumaksuksi tai irtisanomisen tapauksessa hankkeen loppumaksuksi, 
ja se maksetaan kaikissa tapauksissa koordinaattorin kautta.  

Avustussopimuksen irtisanomisesta tai yhden tai useamman rahoituksen saajan osallistumisen 
päättämisestä huolimatta avustussopimuksen irtisanomisen tai rahoituksen saajan osallistumisen 
päättämisen jälkeenkin sovelletaan II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.35, 
II.36, II.38, II.41 ja II.42 artiklan sekä liitteessä II olevan C osan määräyksiä. 

II.39. Ylivoimainen este 

1. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan ennalta arvaamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, 
joka vaikuttaa tämän avustussopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämiseen sopimuspuolten 
osalta, joka ei ole sopimuspuolten hallittavissa ja jota ei voida näiden kohtuullisin toimin 
torjua. Mitkään tämän avustussopimuksen velvoitteiden täytäntöön panemiseksi käytetyn 
tuotteen tai palvelun viat tai puutteet tai niiden toimitusta viivästyttävät seikat, joilla on 
vaikutusta mainittuun velvoitteiden täytäntöönpanoon, kuten tällaisen tuotteen toiminnan tai 
palvelun suorittamisen häiriöt, työriidat, lakot tai taloudelliset vaikeudet, eivät muodosta 
ylivoimaista estettä. 

2. Jos jokin rahoituksen saaja kohtaa ylivoimaisen esteen, joka on omiaan vaikuttamaan sille 
tämän avustussopimuksen nojalla kuuluvien velvoitteiden täyttämiseen, koordinaattorin on 
ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja mainittava tässä yhteydessä esteen laatu, 
arvioitu kesto sekä odotettavissa olevat vaikutukset.  

3. Jos yhteisö kohtaa ylivoimaisen esteen, joka on omiaan vaikuttamaan sille tämän 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien velvoitteiden täyttämiseen, sen on ilmoitettava asiasta 
viipymättä koordinaattorille ja mainittava tässä yhteydessä esteen laatu, arvioitu kesto sekä 
odotettavissa olevat vaikutukset.  

4. Sopimuspuolen ei katsota rikkoneen hankkeen toteuttamista koskevaa velvoitettaan, jos 
velvoitteen täyttämättä jättäminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä. Jos rahoituksen 
saajat eivät pysty täyttämään hankkeen toteuttamista koskevia velvoitteitaan ylivoimaisen 
esteen vuoksi, niillä on oikeus hyväksyttyjen tukikelpoisten kustannusten korvaukseen 
ainoastaan niiden tehtävien osalta, jotka on tosiasiallisesti suoritettu ylivoimaiseksi esteeksi 
määritellyn tapahtuman ajankohtaan mennessä. On toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet vahingon rajoittamiseksi mahdollisimman pieneksi. 

II.40. Sopimuksen siirtäminen  

Lukuun ottamatta II.26 artiklan mukaisia tapauksia (tulosaineiston siirto), rahoituksen saajat eivät 
saa siirtää muille mitään avustussopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman 
komission ja muiden rahoituksen saajien etukäteen antamaa kirjallista lupaa.  

II.41. Vastuu  

1. Yhteisö ei vastaa rahoituksen saajien toimista tai laiminlyönneistä tämän avustussopimuksen 
yhteydessä.  Se ei myöskään vastaa tulosaineiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden, 
prosessien tai palvelujen mahdollisista vioista tai puutteista, joita voivat olla esimerkiksi 
häiriöt tuotteiden ja prosessien toiminnassa tai palvelujen suorittamisessa.  



FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex II 

 36

2. Kukin rahoituksen saaja antaa yhteisölle täydet takuut ja sitoutuu suorittamaan sille 
korvauksen, jos jokin kolmas osapuoli nostaa yhteisöä vastaan kanteen, tekee yhteisöä 
koskevan valituksen tai käynnistää yhteisöä vastaan menettelyn sellaisen vahingon 
seurauksena, joka johtuu joko rahoituksen saajan toimista tai laiminlyönneistä tämän 
avustussopimuksen yhteydessä tai mahdollisista tuotteista, prosesseista tai palveluista, jotka 
rahoituksen saaja on kehittänyt hankkeesta saadun tulosaineiston pohjalta. 

Jos kolmas osapuoli ryhtyy rahoituksen saajaa vastaan oikeustoimiin, jotka liittyvät tämän 
avustussopimuksen täytäntöönpanoon, komissio voi kirjallisesta pyynnöstä avustaa 
rahoituksen saajaa. Kyseinen rahoituksen saaja vastaa kustannuksista, jotka tästä 
aiheutuvat komissiolle.  

3. Kukin rahoituksen saaja on yksin vastuussa siitä, etteivät sen toimet tämän hankkeen 
yhteydessä loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.  

4. Yhteisö ei ole vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat osallistumissääntöjen ja tämän 
avustussopimuksen mukaisten yhteisön oikeuksien asianmukaisesta käytöstä.    
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