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2 A  Kun for Marie Curie-tilskudsaftaler - Internationale organisationer (hovedregel) 2  

1. Voldgift 

a. Enhver tvist mellem Kommissionen (“part”) og (en) international(e) organisation(er) 
(“part”), der handler som modtager(e) (under et omtalt i denne artikel i tilskudsaftalen som 
"parterne") i relation til tilskudsaftalen, som ikke kan afgøres i mindelighed, henvises til et 
voldgiftsudvalg i overensstemmelse med den nedenfor beskrevne procedure. 

b. Når den anmeldende part giver den anden part meddelelse om sin hensigt om at benytte 
voldgift, skal den anmeldende part også underrette den anden part om den udpegede 
voldgiftsmand. Den anden part skal udpege sin voldgiftsmand inden for en måned efter en 
sådan skriftlig meddelelse. 

 De to voldgiftsmænd skal efter fælles aftale og inden for tre måneder efter udpegelsen af 
den anden parts voldgiftsmand udpege en tredje voldgiftsmand, der bliver formand for 
voldgiftsudvalget, medmindre begge parter er enige om at udpege en enkelt 
voldgiftsmand.  

c. Inden for en måned efter udpegelsen af den tredje voldgiftsmand skal parterne aftale 
voldgiftsudvalgets kommissorium, herunder den procedure, der skal benyttes. 

d. Voldgiftsproceduren finder sted i Bruxelles. 

e. Voldgiftsudvalget skal anvende bestemmelserne i tilskudsaftalen. Voldgiftsudvalget skal 
anføre den nærmere begrundelse for sin afgørelse i kendelsen. 

f. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne, som hermed udtrykkeligt giver 
afkald på enhver form for appel eller revision.  

g. Udgifterne, herunder alle rimelige udgifter, som parterne måtte afholde til voldgift i 
henhold til nærværende aftale, fordeles mellem parterne af voldgiftsudvalget. 

2. Attester vedrørende udgiftsopgørelser og/eller metodologi 

Med hensyn til [for Marie Curie enkelt-modtagere artikel II.3.3] [for Marie Curie med flere 
modtagere artikel II. 4.4] skal attester vedrørende udgiftsopgørelserne og/eller 
metodologien fra en international organisation udfærdiges af dens ordinære interne eller 
eksterne revisor i overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser og procedurer. 

3. Kontrol og revision 

 De kompetente myndigheder i Det Europæiske Fællesskab skal fremsende alle 
anmodninger om kontroller eller revisioner i henhold til bestemmelserne i [for Marie Curie 
enkelt-modtagere artikel II.20 og II.21] [for Marie Curie med flere modtagere artikel II.21 
og II.22] til generaldirektøren for den internationale organisation. 

Den internationale organisation skal efter anmodning stille alle relevante økonomiske 
oplysninger, herunder kontoopgørelser for aktionen, til rådighed for de kompetente 
instanser inden for Det Europæiske Fællesskab, når disse udføres af den internationale 
organisation eller af en underleverandør. I overensstemmelse med artikel 248 i traktaten 
og med finansforordningen for Det Europæiske Fællesskab kan de kompetente instanser 
inden for De Europæiske Fællesskaber foretage kontroller, også på stedet, vedrørende 
aktionen, der finansieres af Det Europæiske Fællesskab. 

Enhver kontrol eller revision er fortrolig. 

4. Gældende lovgivning 
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Alle spørgsmål vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af nærværende tilskudsaftale, 
som ikke er omfattet af aftalens bestemmelser, skal løses i henhold til lovgivningen i […] 

5. Privilegier og immuniteter 
Intet i nærværende tilskudsaftale kan tolkes som en undtagelse fra de privilegier eller 
immuniteter, der er indrømmet [indsæt navn på den internationale organisation] i henhold til 
stiftelsesdokumenterne eller international lovgivning. 

 

3a  KUN FOR MARIE CURIE-TILSKUDSAFTALER - FORENEDE NATIONER (KUN TIL BRUG MED 
SPECIALAGENTURER OG INTERNATIONALE ORGANISATIONER UNDER FN-SYSTEMET, DER HAR 
TILSLUTTET SIG DEN FINANSIELLE OG ADMINISTRATIVE RAMMEAFTALE MELLEM FN OG EF AF 
29.04.2003 (FAFA)   

1. Bilæggelse af tvister 

Enhver tvist mellem Kommissionen og [modtagerens navn] skal afgøres i henhold til artikel 14 
i den finansielle og administrative rammeaftale, som Fællesskabet, repræsenteret ved 
Kommissionen, har indgået, og De Forenede Nationer den 29.4.2003 (i det følgende betegnet 
"FAFA-aftalen") [som [modtagerens navn] tiltrådte den [dato]. 

2. Attester vedrørende udgiftsopgørelser og/eller metodologi 

Med hensyn til [navn på modtageren] har “aftalen om anvendelse af kontrolbestemmelsen på 
operationer administreret af De Forenede Nationer, som finansieres eller medfinansieres af 
Det Europæiske Fællesskab”, der er vedlagt FAFA-aftalen, forrang frem for nærværende 
tilskudsaftale, navnlig over dennes [for Marie Curie enkelt-modtagere artikel II.3,3, II.20 og 
II.21] [for Marie Curie med flere modtagere artikel II.4,4, II.21 og II.22]. 

3. Gældende lovgivning 

Alle spørgsmål vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af nærværende tilskudsaftale, som 
ikke er omfattet af aftalens bestemmelser, skal løses i henhold til lovgivningen i […] 

4. Privilegier og immuniteter 

Intet i nærværende tilskudsaftale kan tolkes som en undtagelse fra de privilegier eller 
immuniteter, der er indrømmet [indsæt navn på den internationale organisation] i henhold til 
stiftelsesdokumenterne eller international lovgivning. 

 

 5a  Kun for Marie Curie-tilskudsaftaler med flere modtagere – PROJEKT-gennemgang 

1. Der foretages en projektgennemgang [midtvejs][ og/eller ved afslutningen af projektet]. 

2. Mindst to måneder inden datoen for gennemgangen meddeler Kommissionen i henhold 
til artikel 8 konsortiet de nærmere bestemmelser for projektgennemgangen, herunder 
eventuelle møder, som den ønsker at indkalde, og som den eventuelt vil bede 
konsortiet om at tilrettelægge. [Kommissionen anmoder alle modtagere om at deltage i 
sådanne møder i henhold til artikel II.3.g.] 

Konsortiets udgifter til projektgennemgangen er støtteberettigede under den aktivitet, 
der henvises til i artikel II.15.6. 

3.  Projektgennemgangen skal udføres på grundlag af tilfredsstillende projektleverancer, 
milepælene i Bilag I samt situationsrapporten i den periodiske rapport for den 
pågældende periode. 
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9a  Kun for aftaler om Marie Curie-aktioner – Modtagere med udgifter fra projektet, men 
uden EF-tilskud (f.eks. normalt fra tredjelande) 

1.   Omkostninger afholdt af [følgende] modtagere tages ikke i betragtning ved fastsættelsen 
af Fællesskabets økonomiske bidrag: 

 [modtagerens navn] 

2. Modtagere, der nævnes i ovenstående stk., behøver ikke indsende de i artikel II.4.4 
omtalte rapporter og er ikke omfattet for finansielle revisioner og kontroller i henhold til 
artikel II.21.1. 

3.      De i stk. 1 nævnte modtagere bidrager ikke til garantifonden. 
 

10a  Kun for Marie Curie-tilskudsaftaler – Tredjemand tilknyttet en modtager [fælles 
forskningsenheder (blandede forskningsenheder, egne forskningsenheder osv.) 
EØFG/ grupperinger/ associerede enheder] 

1. Følgende tredjeparter er tilknyttet [modtagerens navn]  

 [navn på den juridiske enhed] 

 [navn på den juridiske enhed] 

2. Denne modtager kan debitere de omkostninger, som afholdes af ovennævnte tredjeparter 
ved gennemførelsen af projektet, i henhold til bestemmelserne i tilskudsaftalen. Disse 
omkostninger betragtes ikke som indtægter under projektet.  

Tredjeparterne skal fastlægge omkostninger til projektet i overensstemmelse med 
bestemmelserne i tilskudsaftalens del B i bilag II.  Hver tredjepart debiterer 
støtteberettigede omkostninger i overensstemmelse med principperne i artikel II.14 og 
II.15. Modtageren tilstiller Kommissionen følgende: 

- en separat udgiftsopgørelse fra hvert medlem i det format, der er angivet i skema C. 
Disse udgifter må ikke medtages i modtagerens C-skema. 

- attester vedrørende udgiftsopgørelser og/eller metodologi fra hver tredjepart i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne tilskudsaftale, 

- en sammenfattende økonomisk rapport, som konsoliderer summen af støtteberettigede 
omkostninger, som tredjeparterne og modtageren afholder som anført i deres separate 
udgiftsopgørelser, skal vedlægges modtagerens C-skema.  

I de rapporter, som konsortiet indsender i overensstemmelse med artikel II.4, anføres det 
arbejde, som hvert tredjepart har udført og anvendt ressourcer til, idet medlemmet sættes 
i forbindelse med den tilsvarende modtager. 

3. Støtteberettigelsen af tredjeparters udgifter, som debiteres af modtageren, er underlagt 
kontrol og revision af tredjeparterne i henhold til artikel II. 21 og 22. 

4. Modtageren er eneansvarlig over for Fællesskabet og de øvrige modtagere for de 
tredjeparter, som er knyttet til den. Modtageren sikrer, at tredjeparterne overholder 
tilskudsaftalens bestemmelser. 
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