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2.a Attiecas tikai uz Marijas Kirī vārdā nosauktu piešķīrumu nolīgumiem — starptautiskas 
organizācijas (vispārēji noteikumi)  

1. Arbitrāža 

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

b. Ja kāda Puse paziņo citai Pusei par nodomu izmantot arbitrāžas procedūru, paziņojošā 
Puse dara zināmu arī tās iecelto arbitru. Otrai Pusei arbitrs jāieceļ mēneša laikā pēc 
minētā rakstiskā paziņojuma saņemšanas. 

 Abiem arbitriem kopīgi vienojoties, trīs mēnešos pēc otrās Puses arbitra iecelšanas 
jāieceļ trešais arbitrs, kas ir arbitrāžas komitejas priekšsēdētājs, ja vien abas Puses 
nevienojas par vienīgā arbitra iecelšanu.  

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

d. Arbitrāžas process notiek Briselē. 

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

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

g. Arbitrāžas komiteja proporcionāli sadala starp Pusēm izmaksas, tostarp abu Pušu 
izdevumus saistībā ar piemērotu atlīdzību par tās veikto arbitrāžu. 

2. Apliecinājumi par finanšu pārskatiem un/vai metodiku 

Atsaucoties uz [Marijas Kirī vārdā nosauktiem piešķīrumiem ar vienu saņēmēju — 
II.3. panta 3. punktu] [Marijas Kirī vārdā nosauktiem piešķīrumiem ar vairākiem 
saņēmējiem — II.4. panta 4. punktu], apliecinājumus par finanšu pārskatiem un/vai 
metodiku, kurus starptautiskai organizācijai ir pienākums iesniegt, saskaņā ar iekšējiem 
finanšu noteikumiem un procedūrām var sagatavot iekšējais vai ārējais revidents, kas 
parasti veic šīs organizācijas revīziju. 

3. Kontroles un revīzijas 

Eiropas Kopienas kompetentās iestādes visus kontroles vai revīzijas pieprasījumus 
saskaņā ar [Marijas Kirī vārdā nosauktiem piešķīrumiem ar vienu saņēmēju — II.20. un 
II.21. panta] [Marijas Kirī vārdā nosauktiem piešķīrumiem ar vairākiem saņēmējiem — 
II.21. un II.22. panta] noteikumiem adresē starptautiskās organizācijas ģenerāldirektoram.  

Starptautiskā organizācija pēc pieprasījuma Eiropas Kopienas kompetentajām iestādēm 
dara pieejamu visu finanšu informāciju, tostarp kontu pārskatus saistībā ar darbību, ja to 
veic starptautiskā organizācija vai apakšuzņēmums. Atbilstīgi Līguma 248. pantam un 
Eiropas Kopienas Finanšu regulai Eiropas Kopienas kompetentās iestādes var veikt ar 
Eiropas Kopienas finansēto darbību saistītas kontroles un revīzijas, tostarp pārbaudes uz 
vietas. 

Visas kontroles vai revīzijas tiek veiktas konfidenciāli. 

4. Piemērojamie tiesību akti 
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Visus jautājumus, kas saistīti ar šā piešķīruma nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu 
un kas nav ietverti tā nosacījumos, atrisina saskaņā ar [...] tiesību aktiem. 

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

 

3.a Attiecas tikai uz Marijas Kirī vārdā nosauktu piešķīrumu nolīgumiem — Apvienoto 
Nāciju Organizācija (izmanto tikai ANO sistēmas īpašajām aģentūrām un 
starptautiskām organizācijām, kas pievienojušās 2003. gada 29. aprīļa ANO un EK 
Finanšu un administratīvajam pamatnolīgumam (FAFA)) 

1. Strīdu izšķiršana 

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

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

Attiecībā uz [saņēmēja nosaukums] FAFA nolīgumam pievienotajam dokumentam 
„Vienošanās par to, ka ANO administrētajām un Eiropas Kopienas finansētajām vai 
līdzfinansētajām darbībām piemēro pārbaudes klauzulu” ir noteicošais spēks pār šo 
piešķīruma nolīgumu un jo īpaši pār tā [Marijas Kirī vārdā nosauktiem piešķīrumiem ar vienu 
saņēmēju — II.3. panta 3. punktu, II.20. un II.21. pantu] [Marijas Kirī vārdā nosauktiem 
piešķīrumiem ar vairākiem saņēmējiem — II.4. panta 4. punktu, II.21. un II.22. pantu]. 

3. Piemērojamie tiesību akti 

Visus jautājumus, kas saistīti ar šā piešķīruma nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu un 
kas nav ietverti tā nosacījumos, atrisina saskaņā ar [...] tiesību aktiem. 

4. Privilēģijas un neaizskaramība 

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

 

5.a Attiecas tikai uz Marijas Kirī vārdā nosauktu piešķīrumu nolīgumiem ar vairākiem 
saņēmējiem — PROJEKTA pārskatīšana  

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

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

Izmaksas, kas konsorcijam radušās saistībā ar projekta pārskatīšanu, uzskata par 
II.15. panta 6. punktā minētā pasākuma attaisnotajām izmaksām. 
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3.  Projekta pārskatīšanu veic, pamatojoties uz projektā veicamo uzdevumu apmierinošu 
izpildi, I pielikumā minētajiem mērķiem, kā arī uz sasniegumiem, kas izklāstīti kārtējā 
ziņojumā par attiecīgo laikposmu. 

 

9.a Attiecas tikai uz Marijas Kirī vārdā nosauktu darbību līgumiem — saņēmēji, kuriem 
radušās izmaksas saistībā ar projektu, bet uz kuriem neattiecas EK ieguldījums 
(piem., parasti no trešām valstīm) 

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

 [saņēmēja nosaukums] 

2. Iepriekšējā punktā minētajam(-iem) saņēmējam(-iem) nav jāiesniedz II.4. panta 4. punktā 
minētais ziņojums, un [tam] [tiem] neveic II.21. panta 1. punktā minētās finanšu revīzijas 
un kontroles. 

3. Saņēmējs(–i), kas minēts(-i) 1. punktā, neveic ieguldījumus Garantiju fondā.   
 

10.a Attiecas tikai uz Marijas Kirī vārdā nosauktu piešķīrumu nolīgumiem — ar saņēmēju 
saistītās trešās puses [kopīgās pētniecības struktūrvienības (unités mixtes de 
recherche, unités propres de recherche utt.) EEIG/ grupas/ saistītie uzņēmumi] 

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

 --[tiesību subjekta nosaukums]; 

 --[tiesību subjekta nosaukums]. 

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

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

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

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

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

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

3. To izmaksu attaisnojamību, ko trešā puse pieprasījusi saņēmējam, var pārbaudīt trešo 
pušu kontrolēs un revīzijās saskaņā ar II.21. un II.22. pantu. 

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