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Vastuuvapauslauseke  

Tässä avustussopimusmallissa esitetään kokonaisuudessaan tämäntyyppisiin 

avustussopimuksiin sovellettavat määräykset, ja se on laadittu ainoastaan taustatiedoksi.  

Vain sopimuspuolten allekirjoittama avustussopimus on oikeudellisesti sitova. 

 

 

 

Avustussopimusmallin käyttöohjeet 

  Harmaat tekstit viittaavat muihin EU:n avustussopimusmalleihin. Näitä kohtia ei 

sovelleta tässä avustussopimuksessa. 

 Kun kohdassa on useita [kursivoituja, hakasulkeissa olevia] vaihtoehtoja, valitaan oikea 

vaihtoehto. Tarpeettomat vaihtoehdot poistetaan. 

 [Harmaana hakasulkeissa] esitetyt kentät: merkitään tarvittavat tiedot  

 

 

Tässä sopimuksessa käytettyjä termejä koskeva huomautus  

 

Tässä sopimuksessa käytetyt termit:  Säädöksissä käytetyt vastaavat termit: 

Toimi  Ohjelma 

Avustussopimus Sopimus 

Avustuksen saaja Ehdotuksen tekevä organisaatio 

Avustus Unionin rahoitusosuus 

Veloituslasku Perintämääräys 

Väliraportti Jaksoraportti 

Ennakkomaksuvakuus Takuu, vakuus  

Ennakkomaksu Ennakkomaksu 

Alihankkija  Alihankkija, mukaan lukien 

toimeenpanovirasto 
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AVUSTUSSOPIMUS  

 

VIITENUMERO [lisätään numero] – [lisätään lyhytnimi] 

 

Tämä sopimus, jäljempänä ’sopimus’, on tehty seuraavien sopimuspuolten välillä:  

 

sopimuspuoli: 

 

…:n [jäsenvaltio], jäljempänä ’jäsenvaltio’, nimissä ja puolesta toimiva [toimivaltaisen 

viranomaisen täydellinen virallinen nimi (lyhytnimi), osoite], jota edustaa tämän 

sopimuksen allekirjoittamiseksi …[nimi, asema],  

 

sekä  

 

sopimuspuoli: 

 

1. taho, josta käytetään nimitystä ’koordinaattori’: 

 

[täydellinen virallinen nimi (lyhytnimi)], toimipaikka [täydellinen virallinen osoite], 

[VAIHTOEHTO, kun kyseessä ovat edunsaajat, joilla on alv-tunnus: alv-tunnus [lisätään 

numero], jota edustaa tämän sopimuksen allekirjoittamiseksi [etunimi ja sukunimi, asema]  

 

sekä seuraavat muut avustuksen saajat, jos ne ovat allekirjoittaneet liittymislomakkeen (ks. 

liite 3 ja 40 artikla): 

 

2. [täydellinen virallinen nimi (lyhytnimi)], toimipaikka [täydellinen virallinen osoite], 

[VAIHTOEHTO, jos edunsaajalla on alv-tunnus: alv-tunnus [lisätään numero],] 

 

[lisätään vastaava kohta kunkin avustuksen saajan osalta] 

 

Ellei toisin määrätä, viittaukset ’avustuksen saajaan’ ja ’avustuksen saajiin’ sisältävät myös 

koordinaattorin. 

 

Ottaen huomioon sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita 

koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 

kumoamisesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1144/2014
1
,  

ottaen huomioon sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita 

koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2015 annetun 

komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829
2
,  

                                                 
1 EUVL L 317, 4.11.2014, s. 56. 
2 EUVL L 266, 13.10.2015, s. 3. 
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ottaen huomioon sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita 

koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 soveltamista koskevista säännöistä 7 päivänä lokakuuta 2015 

annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831
3
, 

 

edellä mainitut sopimuspuolet ovat sopineet tekevänsä tämän sopimuksen jäljempänä 

mainituin ehdoin.  

 

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen tai liittymislomakkeen avustuksen saajat hyväksyvät 

unionin rahoitusosuuden (’avustuksen’) sekä suostuvat käyttämään sitä omalla vastuullaan 

sopimuksen ja kaikkien siinä määriteltyjen velvoitteiden ja ehtojen mukaisesti.  

 

Sopimuksen osat ovat seuraavat: 

 

Sopimusehdot 

 

Liite 1       Toimen kuvaus – hakemuksen B osa   

 

Liite 2     Toimen alustava talousarvio 

 

Liite 3 Liittymislomakkeet  

 

Liite 4 Taloutta koskevien selvitysten malli 

 

Liite 5 Taloutta koskevista selvityksistä annettavan lausunnon malli 

 

Liite 6 Teknisten jaksoraporttien malli 

 

Liite 7 Teknisen loppuraportin malli 

 

[VAIHTOEHTO (14 artiklassa tarkoitettu):   

Liite 8 Seurantaa koskevat ehdot]  

 

 

 

                                                 
3 EUVL L 266, 13.10.2015, s. 14. 
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1 LUKU  YLEISTÄ 

 

1 ARTIKLA – SOPIMUKSEN KOHDE  

 

Tässä sopimuksessa määritellään avustuksen saajille 2 luvussa tarkoitetun toimen 

toteuttamista varten myönnettyä avustusta koskevat oikeudet, velvollisuudet ja ehdot. 

 

 

2 LUKU  TOIMI 

 

2 ARTIKLA – TOTEUTETTAVA TOIMI  

 

Avustus myönnetään liitteessä 1 kuvatulle toimelle, jonka nimi on [lisätään toimen nimi] – 

[lisätään lyhytnimi] (’toimi’). 

 

 

3 ARTIKLA – TOIMEN KESTO JA ALOITUSPÄIVÄ 

 

Toimi kestää [lisätään numero] kuukautta alkaen [OLETUSVAIHTOEHTO 1:  

sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä (ks. 42 artikla)] 

[VAIHTOEHTO 2, jos toimi sitä edellyttää: [lisätään päivämäärä]
 4

]
 

(’toimen 

aloituspäivä’).  

 

4 ARTIKLA – ALUSTAVA TALOUSARVIO JA MÄÄRÄRAHASIIRROT  

 

4.1 Alustava talousarvio 

 

Toimen ’alustava talousarvio’ on liitteessä 2. 

 

Alustavassa talousarviossa esitetään arvioidut avustuskelpoiset kustannukset ja kustannuslajit 

avustuksen saajien sekä budjettikohtien mukaan eriteltyinä (ks. 5 ja 6 artikla). 

 

4.2  Määrärahasiirrot  

 

Liitteessä 2 esitettyä alustavaa talousarvioerittelyä voidaan tarkistaa – ilman muutoksia (ks. 

39 artikla) – siirtämällä määrärahoja avustuksen saajien, budjettikohtien ja/tai liitteessä 2 

esitettyjen kustannuslajien välillä, jos toimi toteutetaan liitteessä 1 kuvatulla tavalla.  

 

Avustuksen saajat eivät kuitenkaan voi lisätä muihin kuin liitteessä 1 määriteltyihin 

alihankintasopimuksiin liittyviä kustannuksia, ellei näitä ylimääräisiä alihankintasopimuksia 

ole hyväksytty muutoksella tai 10 artiklan mukaisesti.  

 

                                                 
4 Toimen täytäntöönpano alkaa sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sopimuksen voimaantuloa.   

Alkamispäivää voidaan kuitenkin lykätä enintään kuudella kuukaudella sopimuksen voimaantulosta, jos tämä 

mahdollisuus mainitaan liitteessä 1 olevassa toimen kuvauksessa ja sitä perustellaan esimerkiksi tarpeella 

ottaa huomioon ohjelman kohteena olevan tuotteen kausiluonteisuus tai osallistuminen johonkin tiettyyn 

messu- tai muuhun tapahtumaan (komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 10 artiklan 4 kohta).    
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3 LUKU  AVUSTUS 

 

5 ARTIKLA – AVUSTUKSEN MÄÄRÄ JA AVUSTUSMUOTO, KORVAUSOSUUS 

JA KUSTANNUSLAJIT 

 

5.1 Avustuksen enimmäismäärä  

 

’Avustuksen enimmäismäärä’ on [lisätään määrä (lisätään määrä kirjaimin)] euroa. 

 

5.2 Avustusmuoto, korvausosuudet ja kustannuslajit 

 

Avustuksella korvataan  

 [VAIHTOEHTO, kun kyse on sisämarkkinoilla toteutettavista     

yhden jäsenvaltion ohjelmista:  70 % toimen avustuskelpoisista kustannuksista]  

 [VAIHTOEHTO, kun kyse on kolmansissa maissa toteutettavista yhden jäsenvaltion 

ohjelmista:  80 % toimen avustuskelpoisista kustannuksista] 

[VAIHTOEHTO, kun kyse on vakavan markkinahäiriön, kuluttajien luottamuksen 

menettämisen tai muiden erityisten ongelmien tapauksessa toteutettavista yhden 

jäsenvaltion ohjelmista:  85 % toimen avustuskelpoisista kustannuksista]  

[VAIHTOEHTO, kun kyse on sisämarkkinoilla toteutettavista yhden jäsenvaltion 

ohjelmista ja avustuksen saaja on sijoittautunut rahoitustukea saavaan jäsenvaltioon:  

75 % toimen avustuskelpoisista kustannuksista] 

[VAIHTOEHTO, kun kyse on kolmansissa maissa toteutettavista yhden jäsenvaltion 

ohjelmista ja avustuksen saaja on sijoittautunut rahoitustukea saavaan jäsenvaltioon:  

85 % toimen avustuskelpoisista kustannuksista] 

[VAIHTOEHTO, kun kyse on vakavan markkinahäiriön, kuluttajien luottamuksen 

menettämisen tai muiden erityisten ongelmien tapauksessa toteutettavista yhden 

jäsenvaltion ohjelmista ja avustuksen saaja on sijoittautunut rahoitustukea saavaan 

jäsenvaltioon:  90 % toimen avustuskelpoisista kustannuksista]  

(ks. 6 artikla) (’avustuskelpoisten kustannusten korvaamiseen myönnetty avustus’) (ks. 

liite 2). 

 

Toimen avustuskelpoiset kustannukset ovat arviolta [lisätään määrä (lisätään määrä 

kirjaimin)] euroa. 

 

Avustuskelpoiset kustannukset (ks. 6 artikla) on ilmoitettava seuraavassa muodossa 

(kustannuslajit’): 

 

(a) välittömät henkilöstökustannukset: tosiasiallisesti aiheutuneina kustannuksina 

(’toteutuneet kustannukset’) 

 

(b)  välittömät alihankintakustannukset: tosiasiallisesti aiheutuneina kustannuksina 

(toteutuneet kustannukset);  
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(c)  muut välittömät kustannukset: tosiasiallisesti aiheutuneina kustannuksina (toteutuneet 

kustannukset); 

 

(d)  välilliset kustannukset: 6.2 artiklan D kohdan mukaisesti sovelletun kiinteän osuuden 

perusteella (’kiinteämääräiset kustannukset’). 

 

Avustuksen saaja vastaa toimen lopuista kustannuksista. Kolmansien osapuolten avustuksen 

saajalle maksamia rahoitusosuuksia, jotka on osoitettu varta vasten käytettäviksi toimen 

avustuskelpoisiin kustannuksiin (lukuun ottamatta avustuksen saajan jäsenten sille suorittamia 

rahoitusosuuksia), ei hyväksytä. 

 

 

5.3  Avustuksen lopullinen määrä – Laskenta 

 

’Avustuksen lopullinen määrä’ riippuu siitä, kuinka paljon tointa sopimuksen ehtojen 

mukaan tosiasiallisesti toteutetaan.  

 

Jäsenvaltio laskee määrän – kun loppumaksu suoritetaan – seuraavien vaiheiden mukaisesti:  

 

Vaihe 1 – Korvausosuutta sovelletaan avustuskelpoisiin kustannuksiin 

 

Vaihe 2 – Avustuksen määrä rajataan avustuksen enimmäismäärään 

 

Vaihe 3 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään voiton muodostumisen kieltävän 

säännöksen nojalla 

 

Vaihe 4 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään huomattavien virheiden, 

sääntöjenvastaisuuksien, petosten tai velvoitteiden vakavien laiminlyöntien  vuoksi 

 

5.3.1  Vaihe 1 – Korvausosuutta sovelletaan avustuskelpoisiin kustannuksiin 

 

Korvausosuutta (ks. 5.2 artikla) sovelletaan avustuskelpoisiin kustannuksiin (toteutuneisiin 

kustannuksiin ja kiinteämääräisiin kustannuksiin; ks. 6 artikla), jotka avustuksen saajat ovat 

ilmoittaneet (ks. 15 artikla) ja jotka jäsenvaltio on hyväksynyt (ks. 16 artikla). 

 

5.3.2  Vaihe 2 – Avustuksen määrä rajataan avustuksen enimmäismäärään 

 

Jos vaiheessa 1 saatu avustuksen määrä on suurempi kuin 5.1 artiklassa määritelty avustuksen 

enimmäismäärä, sovelletaan enimmäismäärää. 

 

5.3.3  Vaihe 3 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään voiton muodostumisen 

kieltävän säännöksen nojalla 

 

Avustuksen maksaminen ei saa johtaa voiton muodostumiseen.  

 

’Voitto’ tarkoittaa vaiheista 1 ja 2 ja toimen kokonaistuloista muodostuvan summan sekä 

toimen avustuskelpoisten kokonaiskustannusten erotusta.  
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’Toimen avustuskelpoiset kokonaiskustannukset’ ovat yhteen kootut avustuskelpoiset 

kokonaiskustannukset, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt. 

 

’Toimen kokonaistulot’ ovat toimen keston aikana muodostuneet yhteen kootut 

kokonaistulot (ks. 3 artikla).  

 

Tuloiksi katsotaan seuraavat: 

 

(a) toimen tuottamat tulot; 

 

(b) avustuksen saajille näiden jäsenten maksamat rahoitusosuudet, jotka on osoitettu varta 

vasten toimen avustuskelpoisiin kustannuksiin. 

 

Seuraavia ei kuitenkaan katsota tuloksi: 

  

(a) avustuksen saajien jäsenten tai kolmansien osapuolten maksamat rahoitusosuudet, jos 

niitä voidaan käyttää myös muiden kuin avustuskelpoisten kustannusten maksamiseen 

(ks. 6 artikla); 

 

(b) avustuksen saajien jäsenten tai kolmansien osapuolten antamat rahoitusosuudet, joihin 

ei liity velvoitetta palauttaa käyttämättä jäänyt summa 3 artiklassa määritellyn jakson 

päättyessä. 

 

Mahdollinen voitto vähennetään sitä lopullista korvausosuutta vastaavassa suhteessa, jonka 

mukaisesti korvataan jäsenvaltion hyväksymät toteutuneet avustuskelpoiset kustannukset 

(verrattuna vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti laskettuun määrään). 

 

 

5.3.4  Vaihe 4 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään huomattavien 

virheiden, sääntöjenvastaisuuksien tai petosten taikka velvoitteiden vakavien 

laiminlyöntien vuoksi – Pienennetty avustusmäärä – Laskenta 

 

Jos avustusta joudutaan pienentämään (ks. 27 artikla), jäsenvaltio laskee vähennetyn 

avustuksen määrän vähentämällä vähennyssumman (joka on laskettu 27.2 artiklan mukaisesti 

suhteutettuna virheiden, sääntöjenvastaisuuksien, petosten tai velvoitteiden rikkomisen 

vakavuuteen) 5.1 artiklassa määritellystä avustuksen enimmäismäärästä. 

 

Avustuksen lopullinen määrä on seuraavasta kahdesta pienempi:  

 

- vaiheiden 1–3 jälkeen saatu summa tai  

 

- vaiheen 4 jälkeen saatu vähennetty avustus.  

 

5.4  Tarkistettu avustuksen lopullinen määrä – Laskenta 

 

Jos – loppumaksun suorittamisen jälkeen (ja erityisesti tarkastusten, tilintarkastusten tai 

tutkimusten jälkeen;  ks. 17 artikla) – jäsenvaltio hylkää kustannuksia (ks. 26 artikla) tai 
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pienentää avustusta (ks. 27 artikla), se laskee tarkistetun avustuksen lopullisen määrän 

kyseisen toimen osalta.  

  

Jäsenvaltio laskee määrän havaintojen perusteella seuraavalla tavalla:  

 

- jos kustannuksia on hylätty: soveltamalla korvausosuutta jäsenvaltion hyväksymiin 

kyseisen avustuksen saajan tarkistettuihin avustuskelpoisiin kustannuksiin; 

 

- jos avustusta on pienennetty: vähentämällä vähennyssumman (joka on laskettu 27.2 

artiklan mukaisesti suhteutettuna virheiden, sääntöjenvastaisuuksien, petosten tai 

velvoitteiden rikkomisen vakavuuteen) 5.1 artiklassa määritellystä avustuksen 

enimmäismäärästä.  

 

Jos sekä kustannuksia on hylätty että avustusta pienennetty, tarkistettu lopullinen 

avustuksen määrä kyseiselle toimelle on näistä kahdesta summasta pienempi.  

 

6 ARTIKLA – AVUSTUSKELPOISET KUSTANNUKSET JA KUSTANNUKSET, 

JOTKA EIVÄT OLE AVUSTUSKELPOISIA  

 

6.1 Avustuskelpoisten kustannusten yleiset edellytykset  

 

’Avustuskelpoisia kustannuksia’ ovat kustannukset, jotka täyttävät seuraavat ehdot:  

 

(a) toteutuneiden kustannusten osalta: 

 

(i) ne ovat tosiasiallisesti aiheutuneet avustuksen saajalle;  

 

(ii) ne ovat aiheutuneet 3 artiklassa määritellyn ajanjakson aikana; poikkeuksena 

kuitenkin kustannukset, jotka liittyvät [VAIHTOEHTO kun kyse on toimesta 

jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: viimeistä raportointijaksoa 

koskevan jaksoraportin ja] loppuraportin toimittamiseen (ks. 15 artikla) sekä 

toteutettujen toimen tulosten arviointitutkimukseen (14 artikla);  

 

(iii) ne on ilmoitettu liitteessä 2 esitetyssä alustavassa talousarviossa; 

 

(iv) ne ovat aiheutuneet liitteessä I kuvatun toimen yhteydessä ja ovat välttämättömiä sen 

toteuttamiselle; 

 

(v) ne ovat yksilöitävissä ja todennettavissa, ja ne on kirjattu avustuksen saajan 

kirjanpitoon ja määritetty avustuksen saajan sijoittautumisvaltiossa sovellettavien 

kirjanpitosäännösten ja avustuksen saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 

mukaisesti;   

 

(vi) ne täyttävät sovellettavassa kansallisessa vero-, työ- ja sosiaalilainsäädännössä 

asetetut vaatimukset; ja  

 

(vii) ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja sekä moitteettoman varainhoidon periaatteen 

mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja vaikuttavuuden osalta; 
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(b) kiinteämääräisten kustannusten osalta:  

 

(i) ne on laskettava liitteessä 2 esitettyä kiinteää osuutta käyttäen, ja 

 

(ii) kustannusten (toteutuneiden kustannusten), joihin sovelletaan kiinteää osuutta, on 

oltava tässä artiklassa esitettyjen avustuskelpoisuusehtojen mukaisia. 

 

6.2 Avustuskelpoisten kustannusten erityiset edellytykset  

 

Kustannukset ovat avustuskelpoisia, jos ne täyttävät yleiset edellytykset (ks. edellä) sekä 

kullekin seuraavista budjettikohdista jäljempänä määritellyt erityisedellytykset: 

 

A. välittömät henkilöstökustannukset;  

B. välittömät alihankintakustannukset;  

C. muut välittömät kustannukset; 

D. välilliset kustannukset. 

 

’Välittömät kustannukset’ ovat kustannuksia, jotka ovat suoraan yhteydessä toimen 

toteuttamiseen ja joiden voidaan siten katsoa aiheutuneen suoraan toimesta.  Välittömiin 

kustannuksiin ei saa sisältyä mitään välillisiä kustannuksia (ks. D kohta jäljempänä). 

 

’Välilliset kustannukset’ ovat kustannuksia, jotka eivät ole suoraan yhteydessä toimen 

toteuttamiseen ja joiden ei voi siten katsoa aiheutuneen suoraan toimesta. 

 

A. Välittömät henkilöstökustannukset  

 

Avustuskelpoisten henkilöstökustannusten lajit  

 

A.1 Henkilöstökustannukset ovat avustuskelpoisia, jos ne liittyvät avustuksen saajan hyväksi 

työsopimuksen (tai muun vastaavan sopimuksen) nojalla työskentelevään toimeen osoitettuun 

henkilöstöön (’työntekijöiden (tai vastaavien) kustannukset’). Henkilöstökustannuksiin 

voivat sisältyä ainoastaan palkat, sosiaaliturvamaksut, verot ja muut rahakorvaukseen 

sisältyvät maksut, jotka johtuvat kansallisesta lainsäädännöstä tai työsopimuksesta (tai muusta 

vastaavasta sopimuksesta).   

 

Niihin voi sisältyä myös toimeen osoitetulle henkilöstölle maksettu lisäpalkka (mukaan 

lukien lisäsopimusten perusteella niiden luonteesta riippumatta suoritettavat maksut), jos  

 

(a) se on osa avustuksen saajan tavanomaisia palkkauskäytäntöjä ja maksetaan 

johdonmukaisella tavalla aina kun vaatimuksena on samankaltainen työ tai 

asiantuntemus; 

 

(b) lisäpalkan laskemisperusteet ovat objektiiviset, ja avustuksen saaja soveltaa niitä 

yleisesti rahoituslähteestä riippumatta.  

 

A.2 Sellaisten luonnollisten henkilöiden kustannukset, jotka ovat tehneet avustuksen saajan 

kanssa muun suoran sopimuksen kuin työsopimuksen, tai kolmannen osapuolen palkkiota 
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vastaan lähettämän henkilöstön kustannukset ovat avustuskelpoisia henkilöstökustannuksia, 

jos  

 

(a) henkilö on työskennellyt avustuksen saajan ohjeiden mukaisesti (jollei avustuksen 

saajan kanssa ole toisin sovittu) ja avustuksen saajan tiloissa; 

 

(b) suoritetun työn tulokset kuuluvat avustuksen saajalle, ja 

 

(c) kustannukset eivät eroa merkittävästi avustuksen saajaan työsuhteessa olevien, 

vastaavanlaisia tehtäviä suorittavien työntekijöiden kustannuksista.  

 

Laskeminen 

 

Avustuksen saajien on laskettava henkilöstökustannukset seuraavasti: 

 

- Täysipäiväisesti toimessa työskentelevien henkilöiden osalta:  

 

{kuukausipalkka 

 

kerrottuna  

 

toimessa työskenneltyjen kuukausien toteutuneella määrällä}. 

 

Näiden henkilöiden osalta ilmoitettuja kuukausia ei saa ilmoittaa minkään muun EU:n 

avustuksen yhteydessä. 

 

’Kuukausipalkka’ lasketaan seuraavasti: 

 
{henkilön vuotuiset henkilöstökustannukset  

 

jaettuna  

 

kahdellatoista} 
 

käyttäen kunkin raportointijaksoon sisältyvän kokonaisen tilikauden vuotuisia 

henkilöstökustannuksia. Jos tilikausi ei pääty raportointijakson lopussa, avustuksen saajien on 

käytettävä viimeisimmän saatavilla olevan kokonaisen tilikauden kuukausipalkkaa. 

 

- kaikkien muiden henkilöiden osalta  

 

{henkilön päiväpalkka 

 

kerrottuna  

 

toimessa työskenneltyjen päivien toteutuneella määrällä (pyöristettynä ylöspäin tai alaspäin 

lähimpään puolikkaaseen päivään)}. 

 

Henkilön osalta ilmoitettujen toteutuneiden päivien on oltava yksilöitävissä ja todennettavissa 

(ks. 13 artikla).  
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EU-avustusta varten ilmoitettu henkilön vuosityöpäivien kokonaismäärä ei voi olla suurempi 

kuin päiväkustannusten laskennassa käytetty vuotuinen tehokas työaika päivinä laskettuna. 

Avustusta varten ilmoitettu päivien määrä voi olla siis enintään seuraava: 

 
{vuotuisten työpäivien lukumäärä (ks. jäljempänä) 

 

vähennettynä 

 

avustuksen saajan kyseiselle henkilölle kyseiseltä vuodelta muita EU-

avustuksia varten ilmoittama päivien kokonaismäärä}. 

 

’Päiväpalkka’ lasketaan seuraavasti: 

 
{henkilön vuotuiset henkilöstökustannukset  

 

jaettuna  

 

henkilön vuotuisten työpäivien lukumäärällä} 
 

käyttäen kunkin raportointijaksoon sisältyvän kokonaisen tilikauden henkilöstökustannuksia 

ja vuotuisia työpäiviä. Jos tilikausi ei pääty raportointijakson lopussa, avustuksen saajien on 

käytettävä viimeisimmän saatavilla olevan kokonaisen tilikauden päiväpalkkaa.  

 

’Työntekijän vuotuisten työpäivien lukumäärä’ on niiden päivien kokonaismäärä, jonka 

työntekijä on työskennellyt vuoden aikana. Siihen ei lueta mukaan lomia ja muita poissaoloja 

(kuten sairausloma, äitiysloma tai muu erityisvapaa). Siihen voidaan kuitenkin lukea mukaan 

ylityöhön sekä kokouksiin, koulutuksiin ja muuhun vastaavaan toimintaan käytetty aika. 

 

B. Välittömät alihankintakustannukset (mukaan lukien näitä koskevat verot ja maksut, 

kuten sellaisen avustuksen saajan, joka ei ole viranomaisen ominaisuudessa toimiva 

julkisoikeudellinen yhteisö, maksama vähentämiskelvoton arvonlisävero (ALV)) ovat 

avustuskelpoisia, jos 10.1.1 artiklassa esitetyt edellytykset täyttyvät. 

 

C. Muut välittömät kustannukset  

 

C.1 Matkakulut ja niihin liittyvät oleskeluavustukset (mukaan lukien näitä koskevat verot 

ja maksut, kuten sellaisen avustuksen saajan, joka ei ole viranomaisen ominaisuudessa 

toimiva julkisoikeudellinen yhteisö, maksama vähentämiskelvoton arvonlisävero (ALV)) ovat 

avustuskelpoisia, jos ne ovat avustuksen saajan tavanomaisten matkakorvauskäytäntöjen 

mukaisia. 

 

C.2 Laitteiden, infrastruktuurin ja muiden omaisuuserien (uusien tai käytettyjen) poistot, 

sellaisina kuin ne on kirjattu avustuksen saajan kirjanpitoon, ovat avustuskelpoisia, jos 

omaisuuserät on hankittu 9.1.1 artiklan mukaisesti ja poistot on tehty kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien ja avustuksen saajan tavanomaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. 

 

Laitteiden, infrastruktuurin ja muiden omaisuuserien vuokra- tai leasingkustannukset 

(mukaan lukien näitä koskevat verot ja maksut, kuten sellaisen avustuksen saajan, joka ei ole 

viranomaisen ominaisuudessa toimiva julkisoikeudellinen yhteisö, maksama 
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vähentämiskelvoton arvonlisävero (ALV)) ovat myös avustuskelpoisia, jos ne eivät ylitä 

vastaavista laitteista, infrastruktuurista tai omaisuuseristä tehtäviä poistoja eivätkä sisällä 

rahoituspalkkioita.  

 

Kustannuksista voidaan ottaa huomioon ainoastaan se osa, joka vastaa toimen toteutusjaksoa 

ja laitteen tai omaisuuserän todellista käyttöä toimen tarkoituksiin 

  

C.3 Muiden tavaroiden ja palveluiden kustannukset (mukaan lukien näitä koskevat verot 

ja maksut, kuten sellaisen avustuksen saajan, joka ei ole viranomaisen ominaisuudessa 

toimiva julkisoikeudellinen yhteisö, maksama vähentämiskelvoton arvonlisävero) ovat 

avustuskelpoisia, jos tavarat tai palvelut on ostettu nimenomaan tointa varten 9.1.1 artiklan 

mukaisesti.   

 

Tällaisia tavaroita ja palveluita ovat esimerkiksi kulutushyödykkeet ja tarvikkeet, tulosten 

levittäminen, tulosten suojaaminen, taloutta koskevista selvityksistä annettavat todistukset 

(jos sopimuksessa näitä edellytetään) sekä käännökset ja julkaisut. 

 

D. Välilliset kustannukset  

 

Välilliset kustannukset ovat avustuskelpoisia, jos ne on ilmoitettu neljän prosentin kiinteänä 

osuutena avustuskelpoisista henkilöstökustannuksista (ks. 5.2 artikla ja edellä oleva A kohta).  

 

Avustuksen saajat, jotka saavat EU:n talousarviosta rahoitettavaa toiminta-avustusta
5
, eivät 

voi ilmoittaa välillisiä kustannuksia toiminta-avustuksen kattamalta ajanjaksolta. 

  

6.3 Edellytykset sidosyhteisöjen kustannusten avustuskelpoisuudelle   

 

Ei sovelleta 

 

6.4 Kustannukset, jotka eivät ole avustuskelpoisia 

 

Avustuskelpoisia eivät ole seuraavat kustannukset:  

 

(a) kustannukset, jotka eivät ole edellä (6.1–6.3 artiklassa) esitettyjen ehtojen mukaisia, 

erityisesti: 

 

(i) pääoman tuottoon liittyvät kustannukset; 

 

(ii) lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset; 

 

(iii) varaukset tappioiden tai velkojen varalta; 

                                                 
5  Määritelmästä säädetään unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (’varainhoitoasetus N:o 966/2012’) 

(EUVL L 281, 26.10.2012, s. 1) 121 artiklan 1 kohdan b alakohdassa: ’toiminta-avustus’ tarkoittaa välitöntä 

vastikkeetonta rahoitusta, joka myönnetään talousarviosta sellaisen elimen toimintaan, joka edistää unionin 

yleisen edun tai unionin politiikan mukaista ja sitä tukevaa tavoitetta. 
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(iv) korkokustannukset;  

 

(v) epävarmat saamiset;  

 

(vi) valuuttakurssitappiot; 

 

(vii) kustannukset, jotka avustuksen saajan pankki on veloittanut jäsenvaltiolta 

tulevista tilisiirroista;  

 

(viii) kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset; 

 

(ix) vähennyskelpoinen arvonlisävero; 

 

(x) toimen toteutuksen keskeyttämisestä aiheutuneet kustannukset (ks. 33 artikla);  

 

(xi) kolmansilta peräisin olevat luontoissuoritukset; 

 

(b) jotakin toista EU:n talousarviosta rahoitettavaa EU-avustusta varten ilmoitetut 

kustannukset, erityisesti välilliset kustannukset, jos avustuksen saaja saa jo EU:n 

talousarviosta rahoitettavaa toiminta-avustusta samalle ajanjaksolle; 

 

(c) valtion- tai paikallishallinnon henkilöstökustannukset, jotka liittyvät toimintaan, joka 

on osa hallinnon tavanomaista toimintaa (eli jota ei toteuteta yksinomaan avustuksen 

vuoksi); 

 

(d) EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten henkilöstön tai edustajien kustannukset 

(erityisesti matka- ja oleskelukustannukset);  

 

[e) VAIHTOEHTO kun kyse on kustannusluokista, jotka on erikseen jätetty 

työohjelman ja ehdotuspyynnön ulkopuolelle
6
: [lisätään ohjelman ulkopuolelle 

jätetyn kustannusluokan nimi]]. 

 

6.5 Muiden kuin avustuskelpoisten kustannusten ilmoittamisesta aiheutuvat 

seuraamukset 

 

Muut kuin avustuskelpoiset ilmoitetut kustannukset hylätään (ks. 26 artikla).  

 

Seurauksena voi myös olla jokin muu 6 luvussa esitetty toimenpide.  

 

 

4 LUKU SOPIMUSPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

1 JAKSO TOIMEN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

                                                 
6   Jos kyseessä ei ole ehdotuspyyntö, tarkoitetaan ’ehdotuksen toimittamista koskevaa kehotusta’. 
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7 ARTIKLA – YLEINEN VELVOITE TOTEUTTAA TOIMI ASIANMUKAISESTI  

 

7.1  Yleinen velvoite toteuttaa toimi asianmukaisesti 

 

Avustuksen saajan on toteutettava toimi liitteen 1, sopimuksen määräysten ja sovellettavan 

EU:n, kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti.  

 

7.2 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

8 ARTIKLA — TOIMEN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT VOIMAVARAT — 

TOIMEEN OSALLISTUVAT KOLMANNET OSAPUOLET 

 

Avustuksen saajilla on oltava asianmukaiset voimavarat toimen toteuttamiseksi.  

 

Jos tämä on välttämätöntä toimen toteutuksen kannalta, avustuksen saajat voivat  

 

- ostaa tavaroita, töitä ja palveluja (ks. 9 artikla);  

 

- käyttää alihankkijoita toteuttamaan liitteessä 1 mainittuja toimeen liittyviä 

tehtäviä (ks. 10 artikla). 

 

Tällöin avustuksen saajat ovat yksin vastuussa toimen toteutuksesta suhteessa jäsenvaltioon ja 

muihin avustuksen saajiin.  

 

8 A ARTIKLA – SELLAISTEN RAHOITUKSEN SAAJIEN, JOTKA EIVÄT SAA 

EU:N RAHOITUSTA, TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT 

 

Ei sovelleta 

 

9 ARTIKLA – TAVAROIDEN, TÖIDEN TAI PALVELUIDEN OSTAMINEN 

 

9.1  Tavaroiden, töiden tai palvelujen ostamista koskevat säännöt 

 

9.1.1 Avustuksen saaja voi ostaa tavaroita, töitä tai palveluja, jos tämä on välttämätöntä 

toimen toteuttamiseksi.  

 

Avustuksen saajien on suoritettava tällaiset ostot valitsemalla kokonaistaloudellisesti edullisin 

tarjous tai tarvittaessa alhaisin hinta. Tällöin niiden on pyrittävä välttämään mahdollisia 

eturistiriitoja (ks. 20 artikla).  
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Avustuksen saajien on varmistettava, että jäsenvaltio, komissio, Euroopan unionin 

tilintarkastustuomioistuin (ETT) ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voivat käyttää 

17 ja 18 artiklan mukaisia oikeuksiaan myös toimeksisaajiin nähden. 

 

9.1.2.  Jos avustuksen saaja on direktiivissä 2004/18/EY
7
 (tai direktiivissä 2014/24/EU8) 

tarkoitettu ’julkisoikeudellinen laitos’, sen on noudatettava sovellettavaa julkisia hankintoja 

koskevaa kansallista lainsäädäntöä. 

 

9.2  Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö 9.1.1 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kyseiseen sopimukseen 

liittyvät kustannukset eivät ole avustuskelpoisia (ks. 6 artikla), ja ne hylätään (ks. 26 artikla). 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö 9.1.2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla). 

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

10 ARTIKLA – ALIHANKKIJOIDEN TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT 

 

10.1 Toimeen liittyvien tehtävien alihankintaa koskevat säännöt 

 

10.1.1 Avustuksen saaja voi tehdä alihankintasopimuksia, jotka koskevat liitteessä 1 

mainittujen tiettyjen toimeen liittyvien tehtävien toteutusta, jos tämä on välttämätöntä toimen 

toteuttamiseksi. 

 

Avustuksen saajien on tehtävä alihankintasopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen tai tarvittaessa alhaisimman hinnan perusteella. Tällöin niiden on pyrittävä 

välttämään mahdollisia eturistiriitoja (ks. 20 artikla).  

 

Alihankintasopimus voidaan myöntää myös yhteisöille, joilla on rakenteellinen yhteys 

avustuksen saajaan
9

, mutta vain jos hinta rajoittuu yhteisölle tosiasiallisesti aiheutuneisiin 

kustannuksiin (eli ilman voittomarginaalia). 

 

Liitteessä 1 on määriteltävä toteutettavat tehtävät ja jokaisen alihankintasopimuksen arvioidut 

kustannukset, ja liitteessä 2 on määriteltävä alihankinnan arvioidut kokonaiskustannukset 

avustuksen saajaa kohden. Yhteisöille, joilla on rakenteellinen yhteys tuensaajaan, 

myönnetyistä alihankintasopimuksista on annettava selvitys liitteessä 1.   

                                                 
7  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia 

rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen 

yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114). 
8  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista 

hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 
9  ’Yhteisöt, joilla on rakenteellinen yhteys avustuksen saajaan’, ovat yhteisöjä, joilla on avustuksen saajaan 

erityisesti oikeudellinen yhteys tai pääomayhteys, joka ei liity ainoastaan kyseiseen toimintaan eikä ole luotu 

ainoastaan sen toteuttamista varten.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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Jäsenvaltio voi kuitenkin hyväksyä alihankintasopimuksia, joita ei ole mainittu liitteessä 1 ja 

2, ilman muutoksia (ks. 39 artikla), jos 

 

- ne on nimenomaisesti perusteltu teknisessä [jakso]raportissa ja  

 

- ne eivät aiheuta sopimukseen muutoksia, jotka saattaisivat kyseenalaiseksi avustuksen 

myöntämistä koskevan päätöksen tai joilla rikottaisiin hakijoiden yhdenvertaisen 

kohtelun periaatetta. 

 

Avustuksen saajien on varmistettava, että jäsenvaltio, komissio, Euroopan unionin 

tilintarkastustuomioistuin (ETT) ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voivat käyttää 

17 ja 18 artiklan mukaisia oikeuksiaan myös alihankkijoihin nähden. 

 

Niiden on myös varmistettava, että alihankkijat pitävät kirjaa kustannuksistaan. 

 

10.1.2 Avustuksen saajien on varmistettava, että niiden 20, 21, 22 ja 30 artiklan mukaiset 

velvoitteet koskevat myös alihankkijoita. 

 

Jos avustuksen saaja on direktiivissä 2004/18/EY (tai direktiivissä 2014/24/EU) tarkoitettu 

’julkisoikeudellinen laitos’, sen on noudatettava sovellettavaa julkisia hankintoja koskevaa 

kansallista lainsäädäntöä. 

 

10.2  Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö 10.1.1 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kyseiseen 

alihankintasopimukseen liittyvät kustannukset eivät ole avustuskelpoisia (ks. 6 artikla), ja ne 

hylätään (ks. 26 artikla). 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö 10.1.2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

11 ARTIKLA – SIDOSYHTEISÖJEN TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT  

 

Ei sovelleta 

 

11A ARTIKLA – RAHOITUSTUKI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE  

 

Ei sovelleta 

 

 

2 JAKSO  AVUSTUKSEN HALLINNOINTIIN LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET  

 

12 ARTIKLA – YLEINEN ILMOITTAMISVELVOITE 
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12.1 Yleinen velvoite antaa pyynnöstä tietoja  

 

Avustuksen saajien on pyynnöstä annettava – toimen toteutuksen aikana tai myöhemmin 

25.2 artiklan mukaisesti – kaikki tarvittavat tiedot kustannusten avustuskelpoisuuden ja 

toimen asianmukaisen toteutuksen toteamiseksi sekä muiden sopimusvelvoitteiden 

täyttämisen varmentamiseksi.  

 

12.2 Velvoite päivittää tietoja ja ilmoittaa tapahtumista ja olosuhteista, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat sopimukseen 

 

Kunkin avustuksen saajan on pidettävä osallistujaportaalissa olevaan avustuksen saajan 

rekisteriin tallennetut tiedot ajantasaisina, erityisesti avustuksen saajan nimi, osoite, lailliset 

edustajat, oikeudellinen muoto ja organisaation tyyppi. 

 

Kunkin avustuksen saajan on välittömästi ilmoitettava koordinaattorille – jonka on 

välittömästi ilmoitettava jäsenvaltiolle ja muille avustuksen saajille – seuraavista:  

 

(a) tapahtumat, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi toimen toteutukseen tai 

EU:n taloudellisiin etuihin tai viivyttävät niitä, erityisesti 

 

(i) sen oikeudellisen, taloudellisen, teknisen tai organisatorisen rakenteen tai 

omistusrakenteen muutokset;  

 

(b) olosuhteet, jotka vaikuttavat 

 

(i) avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen tai 

 

(ii) sopimuksen mukaisten vaatimusten noudattamiseen. 

 

12.3 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

13 ARTIKLA – ASIAKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN 

 

13.1 Velvoite säilyttää asiakirjat ja muut tositteet 

 

Avustuksen saajien on – kolmen vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta – säilytettävä 

asiakirjat ja muut tositteet, jotta ne voivat osoittaa, että toimet on toteutettu asianmukaisesti ja 

että ilmoitetut kustannukset ovat avustuskelpoisia.  

 

Niiden on esitettävä ne pyynnöstä (ks. 12 artikla) tai tarkastusten, tilintarkastusten tai 

tutkimusten yhteydessä (ks. 17 artikla).  
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Jos tarkastuksia, tilintarkastuksia, tutkimuksia, oikeudenkäyntejä tai muita sopimukseen 

liittyviä vaatimuksia (ks. 17 artikla) on vireillä tai käynnissä, avustuksen saajien ja 

alihankkijoiden on säilytettävä asiakirjat ja muut tositteet, kunnes nämä menettelyt ovat 

päättyneet. 

 

Avustuksen saajien ja alihankkijoiden on säilytettävä alkuperäiset asiakirjat. Digitaalisia ja 

digitalisoituja asiakirjoja pidetään alkuperäisinä, jos ne hyväksytään sovellettavassa 

kansallisessa lainsäädännössä. Jäsenvaltio voi hyväksyä muita kuin alkuperäisiä asiakirjoja, 

jos se katsoo, että niiden luotettavuuden taso on vastaava kuin alkuperäisten.   

 

13.1.1 Teknistä toteutusta koskevat asiakirjat ja muut tositteet 

 

Avustuksen saajien ja alihankkijoiden on säilytettävä toimen teknistä toteutusta koskevat 

asiakirjat ja muut tositteet kyseisellä alalla hyväksyttyjen standardien mukaisesti. 

 

13.1.2 Ilmoitettuja kustannuksia tukevat asiakirjat ja muut tositteet 

 

 Avustuksen saajien ja alihankkijoiden on säilytettävä ilmoitettuja kustannuksia tukevat 

asiakirjat ja tositteet, erityisesti seuraavat: 

 

(a) toteutuneiden kustannusten osalta: asianmukaiset asiakirjat ja muut tositteet, 

joilla osoitetaan ilmoitetut kustannukset, kuten sopimukset, 

alihankintasopimukset, laskut ja kirjanpitoaineisto. Lisäksi avustuksen saajien ja 

alihankkijoiden tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen ja sisäisten 

valvontamenettelyjen on mahdollistettava ilmoitettujen määrien, kirjanpidossa 

esitettyjen määrien ja tositteissa esitettyjen määrien suora täsmäytys; 

 

(b) kiinteämääräisten kustannusten osalta: asianmukaiset asiakirjat ja muut 

tositteet, joilla osoitetaan niiden kustannusten avustuskelpoisuus, joihin kiinteää 

osuutta sovelletaan. Avustuksen saajien ei tarvitse yksilöidä katettuja 

kustannuksia tai toimittaa tositteita (kuten kirjanpitoa) osoittaakseen ilmoitettujen 

kiinteämääräisten kustannusten määrän. 

 

Lisäksi henkilöstökustannusten (jotka on ilmoitettu toteutuneina kustannuksina) osalta 

avustuksen saajien on pidettävä työaikakirjanpitoa ilmoitetuista työpäivistä. 

Työaikakirjanpidon on oltava kirjallinen, ja toimessa työskentelevien henkilöiden ja heidän 

esimiestensä on hyväksyttävä se vähintään kuukausittain. Jos toimessa tehtyjen työpäivien 

määrää osoittavaa luotettavaa työaikakirjanpitoa ei ole käytettävissä, jäsenvaltio voi hyväksyä 

vaihtoehtoisia todisteita, jotka tukevat ilmoitettujen päivien määrää, jos se katsoo, että niiden 

luotettavuuden taso on riittävä. 

 

Täysipäiväisesti toimessa työskentelevien osalta ei poikkeuksellisesti vaadita 

työaikakirjanpitoa, jos avustuksen saaja allekirjoittaa vakuutuksen, jossa vahvistetaan, että 

kyseiset henkilöt ovat työskennelleet toimessa täysipäiväisesti.  

 

13.2 Laiminlyönnin seuraukset  
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Jos avustuksen saaja ja alihankkija laiminlyövät tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 

kustannukset, joita ei ole perusteltu riittävästi, eivät ole avustuskelpoisia (ks. 6 artikla), ja ne 

hylätään (ks. 26 artikla), ja avustusta voidaan pienentää (ks. 27 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

14 ARTIKLA – SUORITTEIDEN TOIMITTAMINEN 

 

14.1. Velvoite toimittaa suoritteet  

 

[OLETUSVAIHTOEHTO: Koordinaattorin on toimitettava liitteessä 1 määritellyt 

’suoritteet’.] 

 

[VAIHTOEHTO, jos jäsenvaltiot edellyttävät jatkuvaa seurantaa: Koordinaattorin on 

toimitettava liitteessä 1 määritellyt ’suoritteet’ liitteessä 8 esitettyjen määräaikojen ja ehtojen 

mukaisesti.]  

 

14.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, jäsenvaltio voi soveltaa 

6 luvussa mainittuja toimenpiteitä. 

 

15 ARTIKLA – RAPORTOINTI – MAKSUPYYNNÖT 

 

15.1 Velvoite toimittaa raportteja  

 

Koordinaattorin on toimitettava jäsenvaltiolle (ks. 36 artikla) tässä artiklassa vahvistetut 

tekniset ja taloutta koskevat raportit. [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa 

raportointijaksoja on vain yksi eikä välimaksuja ole: Tähän raporttiin sisältyy] 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: 

Näihin raportteihin sisältyy] myös maksupyyntö(jä), ja ne on laadittava käyttäen esitettyjä 

muotoja ja malleja.  

 

15.2 Raportointijaksot 

 

Toimessa [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi 

eikä välimaksuja ole: on yksi ’raportointijakso’ 
10

 ][VAIHTOEHTO 2, kun kyse on 

toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: Toimi on jaettu seuraaviin 

’raportointijaksoihin’
11

]: 

 

 - RP1: kuukaudesta 1 – kuukauteen [X]  

 [- RP2: kuukaudesta [X+1] – kuukauteen [Y] 

- RP3: kuukaudesta [Y+1] – kuukauteen [Z]] 

 

                                                 
10 12 kuukautta. 
11 Kukin jakso kattaa 12 kuukautta. 
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[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimista, joissa on yksi raportointijakso eikä lainkaan 

välimaksuja: 15.3 Jaksoraportit – Välimaksuja koskevat pyynnöt 

 

Ei sovelleta 

 

15.4  Loppuraportti – Loppumaksupyyntö 

 

Koordinaattorin on toimitettava  – 90 päivän kuluessa raportointijakson päättymisestä – 

loppuraportti, johon sisältyy loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö. 

 

Loppuraportissa on oltava 

 

(a) ’tekninen loppuraportti’,  joka sisältää  

 

(i) yleiskatsauksen työn etenemisestä, mukaan lukien liitteessä 1 määritettyjen 

suoritteiden aikaansaaminen.  

 

Tässä raportissa on käytettävä liitteessä 1 esitettyjä tuotos-, tulos- ja 

vaikutusindikaattoreita ja selostettava, miten tosiasiallisesti suoritettu työ 

poikkeaa liitteessä 1 kaavaillusta työstä;  

 

(ii) julkaistavaksi tarkoitetun tiivistelmän. 

 

(b) ’taloutta koskeva loppuraportti’, joka sisältää: 

 

(i) ’erillisen taloutta koskevan selvityksen’ (ks. liite 4) kultakin avustuksen 

saajalta kyseiseltä raportointijaksolta. 

 

Erillisessä taloutta koskevassa selvityksessä on esitettävä avustuskelpoiset 

kustannukset (toteutuneet kustannukset ja kiinteämääräiset kustannukset; ks. 

6 artikla) kunkin budjettikohdan osalta (ks. liite 2). 

 

Avustuksen saajien on ilmoitettava kaikki avustuskelpoiset kustannukset – 

toteutuneiden kustannusten ja kiinteämääräisten kustannusten osalta – vaikka 

niiden määrä ylittäisi alustavassa talousarviossa esitetyt kustannukset (ks. 

liite 2). Jäsenvaltio ei ota huomioon määriä, joita ei ilmoiteta erillisessä 

taloutta koskevassa selvityksessä. 

 

Erillisissä taloutta koskevissa selvityksissä on myös esitettävä 

yksityiskohtaisesti toimen tulot (ks. 5.3.3 artikla). 

 

Kunkin avustuksen saajan on vakuutettava, että: 

 

- toimitetut tiedot ovat täydellisiä, luotettavia ja oikeita; 

 

- ilmoitetut kustannukset ovat avustuskelpoisia (ks. 6 artikla); 

 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

26 
 

 

 

- kustannusten tueksi voidaan esittää asianmukaiset asiakirjat ja tositteet 

(ks. 13 artikla), jotka esitetään pyynnöstä (ks. 12 artikla) tai 

tarkistusten, tilintarkastusten ja tutkimusten yhteydessä (ks. 17 artikla); 

ja  

 

- kaikki tulot on ilmoitettu (ks. 5.3.3 artikla); 

 

(ii) ’taloutta koskevan lopullisen yhteenvetoselvityksen’, johon on koottu yhteen 

raportointijakson erilliset taloutta koskevat selvitykset ja johon sisältyy 

loppumaksupyyntö; 

 

(iii) ’taloutta koskevista selvityksistä annettavan todistuksen’ (joka on laadittu 

kansainvälisiä kirjanpitostandardeja noudattaen ja jonka tueksi on esitetty 

tarkastuskertomus liitteen 5 mukaisesti) kunkin avustuksen saajan osalta, jos  

 

- avustuksen saajan korvauksena toteutuneista kustannuksista pyytämä 

kokonaisrahoitusosuus on vähintään 325 000 euroa, ja    

 

- kyseiselle avustuksen saajalle alustavassa talousarviossa osoitetun 

EU:n rahoitustuen enimmäismäärä (ks. liite 2) on vähintään 750 000 

euroa korvauksena toteutuneista kustannuksista. 

 

(iv) jäljennökset kustannuksiin liittyvistä laskuista ja tositteista, jotka osoittavat 

kustannusten avustuskelpoisuuden, jos iii alakohdassa tarkoitettu lausunto ei 

ole tarpeen; 

 

(c) riippumattoman ulkopuolisen tahon tekemä menekinedistämis- ja tiedotustoimien 

tuloksia koskeva arviointitutkimus, jossa on käytetty liitteessä 1 esitettyjä 

vaikutusindikaattoreita.  

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja:  

 

15.3 Jaksoraportit – Välimaksupyynnöt 

 

Koordinaattorin on toimitettava jaksoraportti 60 päivän kuluessa kunkin raportointijakson 

päättymisestä.  

 

Jaksoraportissa on oltava 

 

(a) ’tekninen jaksoraportti’ (ks. liite 6), joka sisältää  

 

(i) selvityksen avustuksen saajan toteuttamista toimista sekä yleiskatsauksen 

työn etenemisestä toimen tavoitteisiin nähden, mukaan lukien liitteessä 1 

määritettyjen suoritteiden aikaansaaminen.  

 

Tässä raportissa on käytettävä liitteessä 1 esitettyjä tuotos- ja 

tulosindikaattoreita ja selostettava, miten tosiasiallisesti suoritettu työ tai 
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saadut tulokset poikkeavat liitteessä 1 kaavaillusta työstä ja sen odotetuista 

tuloksista;  

 

(ii) jäljennökset kaikista materiaaleista ja kuva-aineistosta, joita ei ole vielä 

toimitettu jäsenvaltiolle; 

 

(b) ’taloutta koskeva jaksoraportti’ joka sisältää 

 

(i) ’erillisen taloutta koskevan selvityksen’ (ks. liite 4) kultakin avustuksen 

saajalta kyseiseltä raportointijaksolta. 

 

Erillisessä taloutta koskevassa selvityksessä on esitettävä avustuskelpoiset 

kustannukset (toteutuneet kustannukset ja kiinteämääräiset kustannukset; ks. 

6 artikla) kunkin budjettikohdan osalta (ks. liite 2). 

 

Avustuksen saajien on ilmoitettava kaikki avustuskelpoiset kustannukset – 

toteutuneiden kustannusten ja kiinteämääräisten kustannusten osalta – vaikka 

niiden määrä ylittäisi alustavassa talousarviossa esitetyt kustannukset (ks. 

liite 2). Jäsenvaltio ei ota huomioon määriä, joita ei ilmoiteta erillisessä 

selvityksessä. 

 

Jos raportointijaksolta ei toimiteta erillistä selvitystä, se voidaan sisällyttää 

seuraavan raportointijakson taloutta koskevaan jaksoraporttiin. 

 

Viimeisen raportointijakson erillisissä taloutta koskevissa selvityksissä on 

myös esitettävä yksityiskohtaisesti toimen tulot (ks. 5.3.3 artikla). 

 

Kunkin avustuksen saajan on vahvistettava, että 

 

- toimitetut tiedot ovat täydellisiä, luotettavia ja oikeita; 

 

- ilmoitetut kustannukset ovat avustuskelpoisia (ks. 6 artikla); 

 

- kustannusten tueksi voidaan esittää asianmukaiset asiakirjat ja tositteet 

(ks. 13 artikla), jotka esitetään pyynnöstä (ks. 12 artikla) tai 

tarkistusten, tilintarkastusten ja tutkimusten yhteydessä (ks. 17 artikla); 

ja  

 

- kaikki tulot on ilmoitettu  viimeisen raportointijakson osalta (ks. 

5.3.3 artikla); 

 

(ii) ’jaksokohtaisen taloutta koskevan yhteenvetoselvityksen’,  johon on koottu 

yhteen kyseistä raportointijaksoa koskevat erilliset taloutta koskevat selvitykset 

ja – lukuun ottamatta viimeistä raportointijaksoa – välimaksupyyntö; 

 

(iii) ’taloutta koskevista selvityksiä annettavan todistuksen’ (joka on laadittu 

kansainvälisiä kirjanpitostandardeja noudattaen ja jonka tueksi on esitetty 

tarkastuskertomus liitteen 5 mukaisesti) kunkin avustuksen saajan osalta, jos 
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- avustuksensaajan toteutuneiden kustannusten korvaamiseksi pyytämien 

maksujen määrä on vähintään 325 000 euroa, ja  

 

- kyseiselle avustuksen saajalle alustavassa talousarviossa (ks. liite 2) 

osoitetun EU:n rahoitustuen enimmäismäärä on vähintään 750 000 

euroa korvauksena toteutuneista kustannuksista. 

 

(iv) jäljennökset kustannuksiin liittyvistä laskuista ja tositteista, jotka osoittavat 

kustannusten avustuskelpoisuuden, jos iii alakohdassa tarkoitettu lausunto ei 

ole tarpeen. 

 

 

15.4 Loppuraportti – Loppumaksupyyntö 

 

Viimeisen raportointijakson jaksoraportin lisäksi koordinaattorin on toimitettava 

loppuraportti 90 päivän kuluessa viimeisen raportointijakson päättymisestä. 

 

Loppuraportissa on oltava 

 

(a) ’tekninen loppuraportti’ (ks. liite 7), joka sisältää 

 

(i) katsauksen toteutetuista toimista ja saavutetuista tuloksista käyttäen erityisesti 

liitteessä 1 esitettyjä vaikutusindikaattoreita;  

 

(ii) julkaistavaksi tarkoitetun tiivistelmän. 

 

(b) ’taloutta koskeva loppuraportti’, joka sisältää ’taloutta koskevan lopullisen 

yhteenvetoselvityksen’, johon on koottu yhteen raportointijakson erilliset taloutta 

koskevat selvitykset ja johon sisältyy loppumaksupyyntö; ja  

 

(c) riippumattoman ulkopuolisen tahon tekemä menekinedistämis- ja tiedotustoimien 

tuloksia koskeva arviointitutkimus, jossa on käytetty liitteessä 1 esitettyjä 

vaikutusindikaattoreita.]  

 

15.5 Aiheutuneita kumulatiivisia menoja koskevat tiedot  

 

Ei sovelleta 

 

15.6 Taloutta koskevien selvitysten valuutta ja muuntaminen euroiksi  

 

Taloutta koskevat selvitykset on laadittava euroina ja euroalueen ulkopuolisten 

jäsenvaltioiden osalta kansallisena valuuttana ja euroina. 

 

Jäsenvaltio vahvistaa kansallisten sääntöjen mukaisesti valuuttakurssin, jota sovelletaan 

muunnettaessa avustuksen saajan tai alihankkijan suorittamat menot ennen niiden 

ilmoittamista komissiolle.  
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15.7 Raportointikieli 

 

Raportti (raportit) (myös taloutta koskevat selvitykset) on toimitettava sopimuksen kielellä. 

 

15.8 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos toimitetut raportit eivät ole tämän artiklan mukaisia, jäsenvaltio voi lykätä maksun 

määräaikaa (ks. 31 artikla) ja soveltaa muita 6 luvussa mainittuja toimenpiteitä. 

 

Jos koordinaattori on laiminlyönyt raporttien toimittamista koskevan velvoitteensa eikä ole 

täyttänyt tätä velvoitetta 30 päivän kuluessa siitä, kun se sai asiasta kirjallisen muistutuksen, 

jäsenvaltio voi purkaa sopimuksen (ks. 34 artikla) tai soveltaa muita 6 luvussa mainittuja 

toimenpiteitä.  

 

  

16 ARTIKLA – MAKSUT JA MAKSUJÄRJESTELYT  

 

16.1 Suoritettavat maksut   

 

Koordinaattorille suoritetaan seuraavat maksut: 

 

- ennakkomaksu; 

 

- [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja 

välimaksuja: vähintään yksi välimaksu välimaksua koskevan pyynnön (koskevien 

pyyntöjen) perusteella (ks. 15 artikla) ja] 

 

-  yksi loppumaksu loppumaksun suorittamista koskevan pyynnön perusteella (ks. 

15 artikla). 

 

16.2 Ennakkomaksu – Määrä – Ennakkomaksuvakuus 

 

Ennakkomaksun tarkoituksena on tarjota avustuksen saajille käteisvaroja.  

 

Ennakkomaksu on EU:n omaisuutta, kunnes loppumaksu on suoritettu. 

 

Ennakkomaksun määrä on [määrä numeroin (määrä kirjaimin)
 12

] euroa.  

 

Koordinaattori voi 30 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä esittää jäsenvaltiolle 

ennakkomaksupyynnön, johon liitetään ennakkomaksun suuruinen vakuus komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014
13

 IV luvun mukaisesti. 

 

                                                 
12 Ennakkomaksun määrä voi olla enintään 20 % avustuksen enimmäismäärästä. 
13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, 

tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18). 
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[VAIHTOEHTO, kun avustuksen saaja on sijoittautunut rahoitustukea saavaan 

jäsenvaltioon asetuksen (EU) N:o 1144/2014 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti: 

Rahoitustukea saavaan jäsenvaltioon sijoittautunut avustuksen saaja voi esittää 

ennakkomaksupyynnön kahdessa osassa: ensimmäistä erää koskeva pyyntö on esitettävä 

edellä olevassa alakohdassa asetetussa määräajassa, ja jäljellä olevaa erää koskeva pyyntö 

voidaan esittää vasta sen jälkeen, kun ennakkomaksun ensimmäinen erä on kuitattu.] 

 

Jäsenvaltio suorittaa – paitsi jos sovelletaan 32 artiklaa – ennakkomaksun koordinaattorille 30 

päivän kuluessa laskettuna joko kymmenennestä päivästä ennen toimen aloituspäivää (ks. 3 

artikla), tai ennakkomaksuvakuuden vastaanottopäivästä, sen mukaan kumpi on myöhäisempi.    

  

16.3 Välimaksut – Määrä – Laskeminen 

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi eikä 

välimaksuja ole: Ei sovelleta]; 

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: 

Välimaksuilla korvataan toimen toteutuksesta asianomaisen raportointijakson aikana 

aiheutuneita avustuskelpoisia kustannuksia. 

 

Jäsenvaltio maksaa koordinaattorille välimaksuna suoritettavan määrän 60 päivän kuluessa 

jaksoraportin saamisesta (ks. 15.3 artikla), paitsi jos 31 tai 32 artiklaa sovelletaan. 

 

Maksun edellytyksenä on jaksoraportin hyväksyminen. Hyväksyminen ei merkitse sisällön 

vaatimustenmukaisuuden, aitouden, täydellisyyden tai oikeellisuuden tunnustamista. 

 

Jäsenvaltio laskee välimaksuna maksettavan määrän seuraavasti: 

 

Vaihe 1 — Korvausosuuden soveltaminen 

 

Vaihe 2 — Määrän rajoittaminen enintään 90 prosenttiin avustuksen enimmäismäärästä  

 

16.3.1 Vaihe 1 — Korvausosuuden soveltaminen  

 

Korvausosuutta (ks. 5.2 artikla) sovelletaan avustuskelpoisiin kustannuksiin (toteutuneisiin 

kustannuksiin ja kiinteämääräisiin kustannuksiin;   ks. 6 artikla), jotka avustuksen saaja on 

ilmoittanut (ks. 15 artikla) ja jotka jäsenvaltio (ks. edellä) on hyväksynyt kyseiseltä 

raportointijaksolta. 

 

16.3.2 Vaihe 2 — Määrän rajoittaminen enintään 90 prosenttiin avustuksen 

enimmäismäärästä 

 

Ennakkomaksujen ja välimaksujen kokonaismäärä saa olla enintään 90 prosenttia 

5.1 artiklassa esitetystä avustuksen enimmäismäärästä. Välimaksun enimmäismäärä 

lasketaan seuraavasti:  

 
{90 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä (ks. 5.1 artikla)  
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josta vähennetään 

 

{ennakkomaksut ja aiemmat välimaksut}}.] 

 

16.4 Loppumaksu – Määrä – Laskeminen  

 

Loppumaksulla korvataan loput avustuksen saajille toimen toteutuksesta aiheutuneiden 

avustuskelpoisten kustannusten loppuosa.  

 

Jos jo suoritettujen maksujen kokonaismäärä on suurempi kuin avustuksen lopullinen määrä 

(ks. 5.3 artikla), loppumaksun suorittaminen tapahtuu takaisinperintänä (ks. 28 artikla).  

 

Jos jo suoritettujen maksujen kokonaismäärä on pienempi kuin avustuksen lopullinen määrä, 

jäsenvaltion on suoritettava loppumaksu 60 päivän kuluessa siitä, kun se saa loppuraportin 

(ks. 15.4 artikla), paitsi jos sovelletaan 31 tai 32 artiklaa. 

 

Maksun suorittamisen edellytyksenä on loppuraportin hyväksyminen. Hyväksyminen ei 

tarkoita sen vahvistamista, että raportin sisältö katsottaisiin sopimuksenmukaiseksi, aidoksi, 

täydelliseksi ja oikeaksi. 

 

Jäsenvaltio määrittää loppumaksuna suoritettavan määrän vähentämällä 5.3 artiklan 

mukaisesti määritetystä avustuksen lopullisesta määrästä (mahdollisten) jo suoritettujen 

ennakko- ja välimaksujen kokonaismäärän:  

 
{avustuksen lopullinen määrä (ks. 5.3 artikla), 

 

josta vähennetään 

 

{(mahdolliset) jo suoritetut ennakkomaksut ja välimaksut}}. 

 

Jos loppusumma on positiivinen, se maksetaan koordinaattorille. 

 

Maksettava määrä voidaan kuitenkin kuitata – ilman avustuksen saajan suostumusta – 

sellaista muuta määrää vastaan, jonka avustuksen saaja on velkaa komissiolle (EU:n 

talousarvion nojalla), alustavassa talousarviossa (ks. liite 2) kyseisen avustuksen saajan osalta 

ilmoitettuun EU:n  enimmäisrahoitusosuuteen asti. 

 

Jos loppusumma on negatiivinen, se peritään takaisin koordinaattorilta (ks. 28 artikla).  

 

16.5 Maksettavista määristä ilmoittaminen  

 

Maksujen suoritusten yhteydessä jäsenvaltio lähettää koordinaattorille muodollisen 

ilmoituksen, jossa annetaan tiedoksi maksettava määrä ja ilmoitetaan, koskeeko ilmoitus 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: 

välimaksun vai] loppumaksun suorittamista.  

 

Loppumaksun tapauksessa on myös ilmoitettava avustuksen lopullinen määrä. 
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Kun kyse on avustuksen pienentämisestä tai aiheettomasti maksettujen määrien 

takaisinperinnästä, ennen ilmoitusta on järjestettävä 27 ja 28 artiklassa mainittu 

kuulemismenettely.  

 

16.6 Maksuvaluutta  

 

Ei sovelleta  

 

16.7 Maksujen suorittaminen koordinaattorille – Jakaminen avustuksen saajille   

 

Maksut suoritetaan koordinaattorille.  

 

Jäsenvaltio on täyttänyt maksuvelvoitteensa suoritettuaan maksut koordinaattorille.  

 

Koordinaattorin on jaettava maksut avustuksen saajien kesken ilman perusteettomia 

viivytyksiä. 

 

16.8 Maksujen pankkitili  

 

Kaikki maksut maksetaan seuraavalle pankkitilille: 

  

Pankin nimi: […]  

Tilinomistajan täydellinen nimi: […]  

Täydellinen tilinumero (pankkitunnus mukaan luettuna): […]  

[IBAN-tilinumero:] […]]
14

 

 

16.9 Maksujen siirroista aiheutuvat kustannukset  

 

Maksujen siirtojen kustannukset jakautuvat seuraavasti:  

 

- jäsenvaltio vastaa oman pankkinsa perimistä siirtokustannuksista; 

 

- avustuksen saaja vastaa oman pankkinsa perimistä siirtokustannuksista; 

 

- osapuoli, joka aiheuttaa siirron uusimisen, vastaa siirron uusimisesta aiheutuvista 

kustannuksista. 

 

16.10 Maksupäivä  

 

Jäsenvaltion katsotaan suorittaneen maksut päivänä, jona sen tiliä on veloitettu.  

 

16.11 Laiminlyönnin seuraukset 

 

16.11.1 Jos jäsenvaltio ei suorita maksua määräajassa (ks. edellä), sovelletaan komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 5 artiklan säännöksiä.  

                                                 
14 BIC- tai SWIFT-koodia sovelletaan niiden maiden osalta, joissa IBAN-koodia ei sovelleta. 
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16.11.2 Ei sovelleta 

 

17 ARTIKLA – TARKASTUKSET, ARVIOINNIT, TILINTARKASTUKSET JA 

TUTKIMUKSET – HAVAINTOJEN LAAJENTAMINEN 

 

17.1 Jäsenvaltion ja komission suorittamat tarkastukset, arvioinnit ja 

tilintarkastukset  

 

17.1.1 Jäsenvaltion oikeus tehdä tarkastuksia 

 

Jäsenvaltio tarkastaa – toimen toteutuksen aikana tai myöhemmin – toimen asianmukaisen 

toteutuksen ja sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisen sekä arvioi suoritteita ja 

raportteja.  

 

Jäsenvaltio voi myös pyytää lisätietoja 12 artiklan mukaisesti.  

 

Toimitettujen tietojen on oltava oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava 

pyydetyssä muodossa, myös sähköisessä muodossa. 

 

17.1.2 Oikeus tehdä arviointeja  

 

Ei sovelleta 

 

17.1.3  Komission oikeus tehdä tarkastuksia 

 

Komissio voi asetuksen (EU) N:o 1306/2013
15

 nojalla ja siinä säädettyjen säännösten ja 

menettelyjen mukaisesti suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia varmistaakseen, että menot on 

suoritettu unionin lainsäädännön mukaisesti. 

 

17.2 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset  

 

Asetuksen N:o 883/2013
16

 ja N:o 2185/96
17

 (ja niiden säännösten ja menettelyjen mukaisesti) 

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi – milloin tahansa toimen toteutuksen aikana tai 

myöhemmin – suorittaa tutkimuksia, myös paikalla tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia 

petosten, lahjonnan tai EU:n taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan 

osoittamiseksi.  

                                                 
15  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 

yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 

352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).  
16  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 

18.9.2013, s. 1). 
17  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/1996, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan 

päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 
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17.3 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) suorittamat tarkastukset  

 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan ja 

varainhoitoasetuksen N:o 966/2012
18

 161 artiklan mukaan Euroopan unionin 

tilintarkastustuomioistuin voi – milloin tahansa toimen toteutuksen aikana ja myöhemmin – 

suorittaa tarkastuksia. 

 

Tilintarkastustuomioistuimella on oikeus saada tietoja tarkastusten suorittamiseksi. 

 

17.4 Kansainvälisiä organisaatioita koskevat tarkastukset, arvioinnit, 

tilintarkastukset ja tutkimukset  

 

Ei sovelleta 

 

17.5 Tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten ja tutkimusten havaintojen 

seuraukset – Havaintojen laajentaminen 

 

17.5.1  Tätä avustusta koskevat havainnot 

 

Tämän avustuksen yhteydessä tehtyjen tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkimusten 

havainnot voivat johtaa muiden kuin avustuskelpoisten kustannusten hylkäämiseen (ks. 

26 artikla), avustuksen määrän pienentämiseen (ks. 27 artikla), aiheettomasti maksettujen 

määrien takaisinperintään (ks. 28 artikla) tai 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.   

 

Kustannusten hylkääminen tai avustuksen määrän pienentäminen loppumaksun suorittamisen 

jälkeen johtaa avustuksen lopullisen määrän tarkistamiseen (ks. 5.4 artikla). 

 

Tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkimusten havainnot voivat johtaa liitteen 1 muuttamista 

koskevaan pyyntöön (ks. 39 artikla).  

 

Euroopan petostorjuntaviraston tutkimuksessa tehdyt havainnot voivat myös johtaa 

kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudenkäyntiin. 

 

17.5.2 Muita avustuksia koskevat havainnot  

 

Ei sovelleta 

 

17.5.3 Menettely  

 

Ei sovelleta 

 

17.6 Laiminlyönnin seuraukset  

                                                 
18  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, riittämättömästi 

perustellut kustannukset eivät ole avustuskelpoisia (ks. 6 artikla), ja ne hylätään (ks. 

26 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

18 ARTIKLA – TOIMEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

Ei sovelleta 

 

3 JAKSO MUUT OIKEUDET JA VELVOITTEET  

 

18 a artikla – TIEDOTUS- JA MENEKINEDISTÄMISTOIMIEN  TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVAT EDELLYTYKSET 

 

18 a.1  Tiedotus- ja menekinedistämistoimien toteuttamiseen liittyvät velvoitteet 

 

Avustuksen saajien on tiedotus- ja menekinedistämistoimia toteuttaessaan 

 

(a) varmistettava, että tiedotus- ja menekinedistämistoimet ovat puolueettomia ja 

syrjimättömiä;  

 

(b) varmistettava, että tiedotus- ja menekinedistämistoimilla edistetään myös EU:n 

toimintaa (ks. 22 artikla); 

 

(c) menekinedistämisen kohteena olevien tuotteiden alkuperämainintojen osalta  

 

(i) varmistettava, että tiedotus- ja menekinedistämistoimien lähtökohtana ei 

käytetä tuotteiden alkuperää;  

  

- varmistettava, että pääasiallinen viesti on EU-painotteinen (eikä kohdistu 

tiettyyn alkuperään) ja erityisesti että 

 

- alkuperämaininta täydentää pääasiallista EU:n viestiä; 

 

- alkuperämaininta ei houkuttele kuluttajia ostamaan kotimaisia tuotteita 

pelkästään niiden alkuperän vuoksi ja että siinä viitataan myös tuotteen 

erityisiin ominaisuuksiin;  

 

- alkuperämaininta on toissijainen (eli alkuperään viittaava teksti tai tunnus 

/tunnukset ovat) [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimista, jotka koskevat 

EU:n jäsenvaltiossa toteutettavia tiedotus- ja menekinedistämistoimia: 

vähemmän] [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimista, jotka koskevat 

muissa kuin EU:n jäsenvaltioissa toteutettavia tiedotus- ja 

menekinedistämistoimia: enintään yhtä] näkyviä kuin pääasialliseen EU:n 

viestiin viittaavat teksti tai tunnus/tunnukset);  
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- alkuperämainintaan liittyvä aineisto (kuvat, värit, tunnukset jne.) ei peitä 

pääasiallista EU:n viestiä ja että tämä aineisto on pääasialliselle viestille 

varatusta kohdasta erillään; 

 

(ii) varmistettava, että alkuperämaininta viittaa kansalliseen tai sitä ylempään 

tasoon (toisin sanoen kansalliset rajat ylittävään alueeseen tai jäsenvaltioon 

mutta ei näitä alempaan tasoon) —  ellei alkuperämaininta ole osa 

 

- syrjäisimpien alueiden logoa (’RUP-logo’)
19

 tai siihen liittyvää  

kuvamateriaalia; 

 

- kansallista laatuohjelmaa, jonka nimessä mainitaan alkuperä;  

 

- alkuperämainintaa, joka mainitaan jossakin seuraavista EU:n 

laatuohjelmista tunnustetussa tuotteen nimessä: 

 

- suojattu alkuperänimitys (SAN); 

 

- suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), tai 

 

- aito perinteinen tuote (APT)
20

; 

  

(iii) alkuperä mainitaan ainoastaan kuvamateriaalissa (ei äänimateriaalissa); 

 

(d) tuotemerkkien käytön osalta  

 

(i) varmistettava, ettei tiedotus- ja menekinedistämistoimien lähtökohtana käytetä 

tuotemerkkejä; 

 

(ii) varmistettava – paitsi jos kyseessä ovat tuotemerkiksi rekisteröityä kansallista 

laatuohjelmaa koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet – että 

tuotemerkkejä 

 

- saa olla näkyvissä 

 

                                                 
19  Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 228/2013 täydentämisestä toimijarekisterin, 

tuotteiden kaupan pitämistä niiden tuotantoalueen ulkopuolella koskevan tuen määrän, graafisen tunnuksen, 

tiettyjen nautaeläinten tuontitullista vapauttamisen ja unionin syrjäisimpien alueiden maatalousalan 

erityistoimenpiteitä koskevien tiettyjen toimenpiteiden avustuksen osalta  6 päivänä marraskuuta 2013 

annetun  komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 179/2014 (EUVL L 63, 4.3.2014, s. 3) liite I. 
20  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 664/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013 , Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja 

maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä 

eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien 

siirtymäsääntöjen osalta. (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- ainoastaan esittely- ja maistelutilaisuuksissa (messuilla, 

yritysten välisissä tapahtumissa, verkkosivustoilla tai 

myyntipisteissä) ja  

 

- tällaisten esittely- ja maistelutilaisuuksien aikana jaettavassa 

painetussa tiedotus- ja menekinedistämismateriaalissa; 

 

sekä 

 

- noudatettava seuraavia: 

 

- käytetään ainoastaan sellaisia tuotemerkkejä, jotka ovat asetuksen 

(EY) N:o 207/2009
21

 4 ja 66 artiklan tai direktiivin 2008/95/EY
22

 2 

artiklan määritelmän mukaisia;  

 

- tuotemerkkien esittäminen ei heikennä pääasiallista EU:n viestiä ja 

että  

  

 

- tuotemerkkien esilläolo on pääasialliseen viestin nähden 

toissijaista (toisin sanoen ne esitetään pienemmässä koossa kuin 

pääasiallinen EU:n viesti); 

 

- tuotemerkkeihin liittyvän aineiston, kuten kuvien, värien ja 

tunnusten, esilläolo ei peitä pääasiallista EU:n viestiä; 

 

- tuotemerkki mainitaan ainoastaan kuvamateriaalissa (ei 

äänimateriaalissa);  

 

- kaikille avustuksensaajaorganisaation jäsenille on annettu 

yhtäläinen mahdollisuus asettaa tuotemerkkejään esille, ja 

tuotemerkit ovat esillä kaikki yhdessä, tasapuolisesti näkyvällä 

tavalla kohdassa, joka on pääasialliselle EU:n viestille varatusta 

kohdasta erillään; 

 

- tuotemerkit ovat esillä seuraavasti:  

 

- messuilla, yritysten välisissä tapahtumissa tai myyntipisteissä 

joko 

 

- yhtenä ryhmänä esittelytiskin etuseinämään sijoitetussa 

banderollissa, jonka koko saa olla enintään viisi prosenttia 

                                                 
21  Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (EUVL 

L 78, 24.3.2009, s. 1). 
22  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, 

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25). 
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esittelytiskin etuseinämän kokonaispinta-alasta (tai jos 

tuotemerkkejä on esillä vähemmän kuin viisi, vastaavasti 

vähemmän),  

 

tai 

 

- yksitellen erillisissä, toisiaan vastaavissa esittelykojuissa, 

esittelykojujen tiskin etuseinämässä, siten että tuotenimen 

esityskoko on enintään viisi prosenttia esittelykojun tai 

vastaavan rakenteen tiskin etuseinämän kokonaispinta-alasta 

(tai jos tuotemerkkejä on esillä vähemmän kuin viisi, 

vastaavasti vähemmän); 

 

- verkkosivustoilla yhtenä ryhmänä joko  

   

 

- verkkosivun alalaidassa sijaitsevassa bannerissa,  

  

- jonka koko on enintään viisi prosenttia verkkosivun 

kokonaispinta-alasta (tai jos tuotemerkkejä on esillä 

vähemmän kuin viisi, vastaavasti vähemmän); ja 

 

- jossa kunkin tuotemerkin on oltava EU:n tunnusta 

pienempi (ks. 22 artikla); 

 

tai 

 

- omalla, kotisivusta erillisellä verkkosivulla kaikkien 

tuotemerkkien osalta puolueettomasti ja yhdenmukaisella 

tavalla; 

 

- esittely- ja maistelutilaisuuksien aikana jaettavassa painetussa 

tiedotus- ja menekinedistämismateriaalissa yhtenä ryhmänä 

sivun alalaidassa olevassa bannerissa, jonka koko saa olla 

enintään viisi prosenttia sivun kokonaispinta-alasta (tai jos 

tuotemerkkejä on esillä vähemmän kuin viisi, vastaavasti 

vähemmän); 

 

(e) terveysväittämien (tuotteen terveysvaikutuksia koskevat tiedot) osalta   

 

(i) varmistettava, että terveysväittämä [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimista, 

jotka koskevat EU:n jäsenvaltioissa toteutettavia tiedotus- ja 

menekinedistämistoimia:  on asetuksen (EU) N:o 1924/2006
23

 liitteen 

mukainen tai kansanterveydestä siinä jäsenvaltiossa, jossa toimet toteutetaan, 

                                                 
23  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, 

elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&amp;qid=1448009404272&amp;rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&amp;qid=1448009404272&amp;rid=1
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vastaavan kansallisen viranomaisen hyväksymä] [VAIHTOEHTO 2, kun kyse 

on toimista, jotka koskevat muissa kuin EU:n jäsenvaltioisa toteutettavia 

tiedotus- ja menekinedistämistoimia: on  kansanterveydestä siinä maassa, 

jossa toimet toteutetaan, vastaavan kansallisen viranomaisen 

hyväksymä.][;][.] 

 

(f) [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimista, jotka koskevat EU:n jäsenvaltioissa 

toteutettavia tiedotus- ja menekinedistämistoimia:  varmistettava, että kansallista 

laatuohjelmaa koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet kohdistuvat itse 

ohjelmaan eivätkä yksittäisiin tuotteisiin (toisin sanoen yksittäisiä tuotteita voidaan 

käyttää ainoastaan kuvaamaan ohjelmaa, ne tuodaan esille toissijaisena viestinä 

eivätkä ne heikennä pääasiallista EU:n viestiä).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18 a.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla). 

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

 

19 ARTIKLA – OLEMASSA OLEVAT OIKEUDET JA TULOSTEN 

OMISTUSOIKEUS (IMMATERIAALIOIKEUDET MUKAAN 

LUETTUINA)  
 

19.1  Olemassa olevat oikeudet ja olemassa olevien immateriaalioikeuksien 

käyttöoikeudet 

 

Jos immateriaalioikeudet (kolmannen osapuolen oikeudet mukaan luettuina) ovat olemassa jo 

ennen sopimuksen tekemistä, avustuksen saajien on laadittava luettelo, jossa eritellään kaikki 

olemassa olevien immateriaalioikeuksien omistus- ja käyttöoikeudet. 

 

Koordinaattorin on – ennen toimen aloittamista – toimitettava tämä luettelo jäsenvaltiolle. 

 

Avustuksen saajien on annettava toisilleen käyttöoikeus kaikkiin olemassa oleviin 

immateriaalioikeuksiin, jotka ovat tarpeen toimen toteuttamiseksi ja sopimuksen mukaisten 

velvoitteiden täyttämiseksi. 

 

19.2  Tulosten omistus ja käyttöoikeus  

 

Toimen tulokset (hankkeeseen liittyvät raportit ja muut asiakirjat mukaan luettuina) ovat 

avustuksen saajien omaisuutta.  

 

Avustuksen saajien on myönnettävä komissiolle oikeus käyttää 22 artiklan mukaisesti 

toteuttamiensa tiedotustoimen tuloksia. 

 

19.3 Laiminlyönnin seuraukset 
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Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla).  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

20 ARTIKLA – ETURISTIRIITA  

 

20.1 Velvoite välttää eturistiriitaa 

 

Avustuksen saajien on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet estääkseen tilanteet, joissa 

toimen puolueeton ja objektiivinen toteutus vaarantuu taloudellisiin etuihin, poliittiseen tai 

kansalliseen yhteenkuuluvuuteen tai perhe- tai tunnesiteisiin liittyvästä tai mistä tahansa 

muusta syystä, jossa on kyse yhteisestä edusta (’eturistiriita’). 

 

Avustuksen saajien on virallisesti ja viipymättä ilmoitettava jäsenvaltiolle kaikista tilanteista, 

jotka muodostavat eturistiriidan tai todennäköisesti johtavat eturistiriitaan, ja toteutettava 

kaikki tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.  

 

Jäsenvaltio voi tarkistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat asianmukaisia, ja se voi vaatia 

lisätoimenpiteiden toteuttamista asettamassaan määräajassa.  

 

20.2 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla) ja sopimus voidaan purkaa tai avustuksen saajan osallistuminen 

lopettaa (ks. 34 artikla). 

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

21 ARTIKLA – LUOTTAMUKSELLISUUS 

 

21.1 Yleinen velvoite säilyttää luottamuksellisuus 

 

Sopimuspuolten on toimen toteutuksen aikana ja kolmen vuoden ajan loppumaksun 

suorittamisesta pidettävä luottamuksellisina kaikki tiedot, asiakirjat ja muu aineisto 

(muodosta riippumatta), jotka on määritelty luottamuksellisiksi niiden luovutuksen yhteydessä 

(’luottamukselliset tiedot’). 

 

Sopimuspuolet voivat käyttää luottamuksellisia tietoja sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.  

 

Luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita ei enää sovelleta, jos 

 

(a) tiedot tai asiakirjat luovuttava sopimuspuoli vapauttaa toisen sopimuspuolen tästä 

velvoitteesta; 

 

(b) tiedot tulevat julkisesti saataville ilman, että luottamuksellisuutta koskevaa velvoitetta 

rikotaan; 
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(c) luottamuksellisten tietojen luovuttamista edellytetään EU:n tai kansallisessa 

lainsäädännössä. 

 

21.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

22 ARTIKLA – TOIMEN EDISTÄMINEN – EU:N RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 

 

22.1 Avustuksen saajan viestintätoiminta 

 

22.1.1 Yleinen velvoite edistää toimea ja sen tuloksia 

 

Avustuksen saajan on edistettävä toimea ja sen tuloksia. 

 

22.1.2 EU:n rahoituksesta tiedottaminen – Velvoite ja oikeus käyttää EU:n tunnusta – 

Velvoite ja oikeus käyttää merkkiä ”Enjoy, it’s from Europe!” (”Maukasta Euroopasta”) 

 

22.1.2.1 Kaikessa tiedotus- ja menekinedistämisaineistossa on oltava EU:n tunnus ja seuraava 

siihen liittyvä, kohdemarkkinoiden kielellä tai kielillä oleva maininta: 

 

 
 

Jos EU:n tunnus esitetään muiden avustuksen saajien logojen yhteydessä, sen on oltava 

riittävän näkyvässä asemassa.  

 

Visuaalisessa aineistossa tunnusta ja mainintaa käytetään selkeästi viestin alussa, aikana tai 

lopussa.  Auditiivisessa aineistossa mainintaa käytetään selkeästi viestin lopussa. 

 

Avustuksen saajat voivat tämän artiklan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi käyttää 

Euroopan unionin tunnusta hankkimatta ensin siihen komissiolta lupaa. 

 

Tämä ei kuitenkaan anna niille yksinoikeutta tunnuksen käyttöön.  

 

Ne eivät myöskään voi varata EU:n tunnusta tai samankaltaista merkkiä tai logoa 

rekisteröimällä tai muulla tavalla.  

 

22.1.2.2 Kaikessa visuaalisessa tiedotus- ja menekinedistämisaineistossa on oltava merkki 

”Enjoy, it’s from Europe!” (”Maukasta Euroopasta”), 
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joka esitetään 

 

- englanninkielisenä (käännös voidaan lisätä alaviitteeseen); 

 

- pystysuunnassa; 

 

- värillisenä (oranssi = 8-M74-Y90-K0) tai mustavalkoisena (oranssi korvataan mustalla 

K100 ja sininen harmaalla K60); 

 

- kooltaan suhteutettuna kyseessä olevan aineiston kokoon. 

 

Kampanjan aiheesta riippuen merkkiin voidaan liittää jokin seuraavista maininnoista: 

 
Aihe Teksti 

Ympäristö Euroopan unioni tukee kampanjoita, joilla edistetään 

ympäristönäkökohtien huomioon ottamista. 

Elintarvikkeiden laatu ja 

turvallisuus 

EU tukee kampanjoita, joilla edistetään korkealaatuisia 

maataloustuotteita. 

Terveys EU tukee kampanjoita, joilla edistetään terveellisiä elämäntapoja.  

Monimuotoisuus EU tukee kampanjoita, joilla edistetään laajaa valikoimaa 

maataloustuotteita. 

Perinteet EU tukee kampanjoita, joilla edistetään maatalouden perinteitä. 

 

Merkki ei saa korvata EU:n tunnusta (tai siihen liitettyä mainintaa, ks. edellä).  

 

22.1.3 Komission vastuun poissulkeva vastuuvapauslauseke 

 

Kaikessa visuaalisessa tiedotuksessa ja menekinedistämisaineistossa, pienimuotoista 

tiedotusmateriaalia (esim. pienet lahjaesineet, kuten kynät) ja pikkumainoksia (esim. 

verkkosivuilla olevat bannerit) lukuun ottamatta, on oltava seuraava vastuuvapauslauseke:  
 

”Tämän menekinedistämiskampanjan sisältö edustaa ainoastaan laatijansa näkemyksiä ja kuuluu 

tämän yksinomaiselle vastuulle.  

 Euroopan komissio ei ole vastuussa kyseisen tiedotuksen tai aineiston sisältämien tietojen 

käytöstä.” 
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Verkkosivujen osalta tämä vastuuvapauslauseke on sisällytettävä oikeudelliseen 

huomautukseen. Sosiaalisen median tilien osalta vastuuvapauslauseke on sisällytettävä tilin 

esittelyosioon. 

 

22.2 Tiedotustoimet 

 

22.2.1 Oikeus käyttää avustuksen saajien materiaaleja, asiakirjoja tai tietoja 

 

Komissio voi käyttää toimeen liittyviä tietoja, asiakirjoja, erityisesti julkaistavia tiivistelmiä, 

ja julkisia suoritteita sekä muuta materiaalia, kuten kuvia tai audiovisuaalista materiaalia, joita 

se saa avustuksen saajalta (myös sähköisessä muodossa olevia).  

 

Tämä ei vaikuta 21 artiklassa esitettyihin luottamuksellisuutta koskeviin velvoitteisiin, joita 

sovelletaan edelleen. 

 

Avustuksen saajan materiaalien, asiakirjojen ja tietojen käyttöoikeus kattaa seuraavat: 

 

(a) käyttö omaan tarkoitukseen (erityisesti asettaminen komissiossa ja muissa EU:n 

toimielimissä, erillisvirastoissa ja elimissä työskentelevien käyttöön sekä EU:n 

jäsenvaltioiden laitosten käyttöön, ja niiden kopioiminen ja jäljentäminen kokonaan tai 

osittain kopioiden määrää rajoittamatta); 

 

(b) yleisölle levittäminen (erityisesti julkaiseminen paperiversiona ja sähköisessä tai 

digitaalisessa muodossa, julkaiseminen Internetissä ladattavana tai muuna kuin 

ladattavana tiedostona, yleislähetys millä tahansa kanavalla, julkinen esittäminen, 

viestintä lehdistön tietopalvelujen kautta, tai sisällyttäminen laajalti käytettävissä 

oleviin tietokantoihin tai hakemistoihin);  

 

(c) editointi tai uudelleenlaadinta viestintä- ja julkaisutoimintaa varten (mukaan lukien 

lyhentäminen, tiivistäminen, muiden elementtien (kuten metadatan, kuvatekstin, 

muiden graafisten tai visuaalisten elementtien, äänielementtien tai tekstiin liittyvien 

elementtien) lisääminen, otteiden ottaminen (esim. ääni- tai videotiedostot), osiin 

jakaminen, käyttö kokoelmassa);   

 

(d) kääntäminen;  

 

(e) käyttöoikeuden myöntäminen asetuksen (EY) N:o 1049/2001
24

 nojalla tehtyjen 

yksittäisten pyyntöjen perusteella, ilman oikeutta jäljentää tai hyödyntää; 

 

(f) säilyttäminen paperiversiona tai sähköisessä tai muussa muodossa; 

 

(g) arkistointi sovellettavien asiakirjan hallintaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja 

 

                                                 
24  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 

31.5.2001, s. 43). 
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(h) oikeus valtuuttaa kolmannet osapuolet toimimaan sen puolesta tai myöntää 

alilisenssejä kolmansille osapuolille edellä b, c, d ja f  kohdassa esitettyjen 

käyttötapojen osalta, jos tämä on tarpeen komission viestintä- ja julkaisutoimintaa 

varten. 

 

Jos käyttöoikeuteen sovelletaan kolmannen osapuolen (mukaan lukien avustuksen saajan 

henkilöstö) oikeuksista johtuvia rajoituksia, avustuksen saajan on varmistettava, että se täyttää 

tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa (erityisesti tarvittavan hyväksynnän saaminen 

kyseisiltä kolmansilta osapuolilta). 

 

Komissio lisää tarvittaessa seuraavat tiedot (mikäli avustuksen saajat toimittavat ne):  

 
”© – [vuosi ]– [tekijänoikeuden omistajan nimi]. Kaikki oikeudet pidätetään. Euroopan komissiolle 

on myönnetty ehdollinen lisenssi.”. 
 

22.3 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 27 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

23 ARTIKLA – HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

 

23.1 Komission ja jäsenvaltion suorittama henkilötietojen käsittely  

 

Komissio käsittelee kaikkia sopimukseen liittyviä henkilötietoja asetuksen (EY) N:o 

45/2001
25

 ja sovellettavan EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti (myös lupien ja 

ilmoitusvaatimusten osalta). 

 

Jäsenvaltio käsittelee kaikkia sopimukseen liittyviä henkilötietoja tietosuojaa koskevan 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti (myös lupien ja ilmoitusvaatimusten osalta). 

 

23.2 Avustuksen saajien suorittama henkilötietojen käsittely  

 

Avustuksen saajien on käsiteltävä sopimukseen sisältyviä henkilötietoja sovellettavan EU:n ja 

kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti (myös lupien ja ilmoitusvaatimusten osalta). 

 

Avustuksen saajat saavat antaa henkilöstölleen pääsyn ainoastaan sellaisiin tietoihin, jotka 

ovat sopimuksen täyttämisen, hallinnoinnin ja seurannan kannalta ehdottoman 

välttämättömiä.  

 

Avustuksen saajien on ilmoitettava asiasta niille henkilöstön jäsenille, joiden henkilötietoja 

jäsenvaltio tai komissio kerää ja käsittelee.  

                                                 
25  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, 

yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 
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23.3 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos avustuksen saaja laiminlyö 23.2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, jäsenvaltio voi soveltaa 

6 luvussa mainittuja toimenpiteitä. 

 

24 ARTIKLA – VIRASTOLTA OLEVIEN MAKSUSAATAVIEN SIIRTÄMINEN 

 

Ei sovelleta 

 

5 LUKU AVUSTUKSEN SAAJIEN TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN JAKO  

 

25 ARTIKLA – AVUSTUKSEN SAAJIEN TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN JAKO  

 

25.1 Tehtävä ja vastuu jäsenvaltioon nähden  

 

Avustuksen saajilla on täysi vastuu toimen toteutuksesta ja sopimuksen noudattamisesta.  

 

Avustuksen saajat ovat yhteisvastuussa toimen teknisestä toteutuksesta, kuten liitteessä 1 on 

esitetty. Jos avustuksen saaja ei toteuta osuuttaan hankkeesta, vastuu tämän osuuden 

toteuttamisesta siirtyy muille avustuksen saajille (ilman, että niillä on oikeus EU:n 

lisärahoitukseen), jollei jäsenvaltio nimenomaisesti vapauta niitä tästä velvoitteesta.  

 

Kunkin avustuksen saajan taloudellisesta vastuusta määrätään 28, 29 ja 30 artiklassa.  

 

25.2 Tehtävien ja vastuiden sisäinen jako  

 

Avustuksen saajien sisäiset tehtävät ja vastuut jaetaan seuraavasti: 

 

a) Kunkin avustuksen saajan on 

 

(i) pidettävä osallistujaportaalissa olevaan avustuksen saajan rekisteriin tallennetut 

tiedot ajantasaisina (ks. 12 artikla); 

 

(ii) ilmoitettava koordinaattorille välittömästi kaikista tapahtumista tai olosuhteista, 

jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi toimen toteutukseen tai viivyttävät 

sitä (ks. 12 artikla); 

 

(iii) toimitettava koordinaattorille hyvissä ajoin  

 

- erilliset taloutta koskevat selvitykset omalta osaltaan ja tarvittaessa selvityksiä 

koskevat lausunnot tai jäljennökset laskuista ja tositteista (ks. 15 artikla);  

 

- tarvittavat tiedot teknisten raporttien laatimiseksi (ks. 15 artikla); 

 

- muita sopimuksessa mainittuja asiakirjoja tai tietoja, joita jäsenvaltio tarvitsee, 

jollei sopimuksessa edellytetä, että avustuksen saaja luovuttaa kyseiset tiedot 

suoraan jäsenvaltiolle. 
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b) Koordinaattorin on 

 

(i) seurattava, että toimi toteutetaan asianmukaisesti (ks. 7 artikla); 

 

(ii) toimittava välittäjänä avustuksen saajien ja jäsenvaltion välisessä 

yhteydenpidossa (erityisesti toimitettava jäsenvaltiolle 12 artiklassa esitetyt 

tiedot), jollei sopimuksessa määrätä toisin;  

 

(iii) pyydettävä ja arvioitava jäsenvaltion pyytämiä asiakirjoja tai tietoja ja 

tarkistettava niiden täydellisyys ja oikeellisuus ennen niiden luovuttamista 

jäsenvaltiolle;  

 

(iv) toimitettava suoritteet ja raportit jäsenvaltiolle (ks. 14 ja 15 artikla);  

 

(v) huolehdittava siitä, että kaikki maksut suoritetaan muille avustuksen saajille 

ilman perusteettomia viivytyksiä (ks. 16 artikla);  

 

Koordinaattori voi esittää jäsenvaltiolle ennakkomaksun suorittamista koskevan 

pyynnön (ks. 16.2 artikla). 

 

Koordinaattori ei saa teettää edellä mainittuja tehtäviä alihankintana. 

 

25.3 Avustuksen saajien väliset sisäiset järjestelyt – Konsortiosopimus 

  

Avustuksen saajilla on oltava niiden toimintaa ja koordinointia koskevat sisäiset järjestelyt, 

joilla varmistetaan toimen asianmukainen toteutus. Nämä sisäiset järjestelyt on määriteltävä 

avustuksen saajien välisessä kirjallisessa ’konsortiosopimuksessa’, jossa voidaan määrätä 

muun muassa seuraavista:  

 

- konsortion sisäinen organisaatio; 

 

- EU:n rahoituksen jakaminen; 

 

- olemassa olevien oikeuksiin ja tuloksiin liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden 

lisäsäännöt (ks. 19 artikla); 

 

- konsortion sisäisten riitojen ratkaisu;  

 

- vastuu, vahingonkorvaus ja luottamuksellisuutta koskevat järjestelyt avustuksen 

saajien välillä. 

 

Konsortiosopimus ei saa sisältää tämän sopimuksen vastaisia määräyksiä.  

 

 

6 LUKU  KUSTANNUSTEN HYLKÄÄMINEN – AVUSTUKSEN  MÄÄRÄN 

PIENENTÄMINEN – TAKAISINPERINTÄ – SEURAAMUKSET – 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

47 
 

 

 

VAHINGOT – KESKEYTTÄMINEN – PÄÄTTÄMINEN – 

YLIVOIMAINEN ESTE  

 

1 JAKSO KUSTANNUSTEN HYLKÄÄMINEN – AVUSTUKSEN PIENENTÄMINEN 

– TAKAISINPERINTÄ – SEURAAMUKSET 

 

26 ARTIKLA – MUIDEN KUIN TUKIKELPOISTEN KUSTANNUSTEN 

HYLKÄÄMINEN   

 

26.1 Edellytykset  

 

Jäsenvaltio hylkää [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimista, joissa on useita 

raportointijaksoja ja välimaksuja: välimaksun suorittamisen yhteydessä] loppumaksun 

suorittamisen yhteydessä tai myöhemmin – kustannukset, jotka eivät ole avustuskelpoisia 

(ks. 6 artikla) erityisesti tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkimusten perusteella (ks. 

17 artikla). 

 

26.2 Muut kuin avustuskelpoiset kustannukset, jotka hylätään – Laskeminen – 

Menettely 

 

Kustannukset, jotka eivät ole avustuskelpoisia, hylätään kaikilta osin. 

 

Jos kustannusten hylkääminen ei johda takaisinperintään (ks. 28 artikla), jäsenvaltio lähettää 

koordinaattorille tai avustuksen saajalle muodollisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa 

kustannusten hylkäämisestä, hylätyistä määristä ja hylkäämisen perusteista (ja esittää 

tarvittaessa maksettavia määriä koskevan ilmoituksen; ks. 16.5 artikla). Koordinaattori tai 

avustuksen saaja voi – 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta – lähettää 

jäsenvaltiolle muodollisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa mahdollisesta erimielisyydestä ja 

sen syistä.  

 

Jos kustannusten hylkääminen johtaa takaisinperintään, jäsenvaltio noudattaa 

kuulemismenettelyä ja lähettää 28 artiklan mukaisen ennakkokirjeen.  

 

26.3 Vaikutukset 

 

Jos jäsenvaltio hylkää kustannukset [VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useita 

raportointijaksoja ja välimaksuja: välimaksun tai] loppumaksun suorittamisen yhteydessä, 

se vähentää ne [jaksokohtaisessa yhteenvetoselvityksessä tai ] taloutta koskevassa lopullisessa 

yhteenvetoselvityksessä ilmoitetusta toimen avustuskelpoisten kustannusten 

kokonaismäärästä (ks. 15.3 ja 15.4 artikla). Se laskee sen jälkeen [välimaksun tai] 

loppumaksun määrän 16.3 tai 16.4 artiklan mukaisesti. 

 

[VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: 

Jos jäsenvaltio hylkää – välimaksun suorittamisen jälkeen mutta ennen loppumaksun 

suorittamista – jaksokohtaisessa taloutta koskevassa yhteenvetoselvityksessä ilmoitetut 

kustannukset, se vähentää ne seuraavassa jaksokohtaisessa yhteenvetoselvityksessä tai 

lopullisessa yhteenvetoselvityksessä ilmoitetusta toimen avustuskelpoisten kustannusten 
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kokonaismäärästä. Se laskee sen jälkeen väli- tai loppumaksun määrän 16.3 tai 16.4 artiklan 

mukaisesti.    

 

Jos jäsenvaltio hylkää kustannukset loppumaksun suorittamisen jälkeen, se vähentää 

hylätyn määrän avustuksen saajan taloutta koskevassa lopullisessa yhteenvetoselvityksessä 

ilmoittamasta avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. Se laskee sen jälkeen 

lopullisen tarkistetun avustuksen määrän 5.4 artiklan mukaisesti.  

 

27 ARTIKLA – AVUSTUKSEN MÄÄRÄN PIENENTÄMINEN 

 

27.1 Ehdot 

 

Jäsenvaltio voi – loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai myöhemmin – pienentää 

avustuksen enimmäismäärää (ks. 5.1 artikla), jos avustuksen saaja (tai luonnollinen henkilö, 

jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt 

myöntämismenettelyn tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä huomattaviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai sopimusvelvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin 

(mukaan lukien toimen sopimuksenvastainen toteutus, väärien tietojen antaminen, tarvittavien 

tietojen antamatta jättäminen ja eettisten periaatteiden loukkaaminen).  

 

27.2 Vähennettävä määrä – Laskeminen – Menettely 

 

Vähennettävä määrä suhteutetaan virheiden, sääntöjenvastaisuuksiin, petosten tai sopimuksen 

mukaisten velvoitteiden laiminlyönnin vakavuuteen.  

 

Ennen kuin jäsenvaltio pienentää avustuksen määrää, se lähettää koordinaattorille tai 

avustuksen saajalle ’ennakkokirjeen’ muodossa olevan muodollisen ilmoituksen, jossa se:  

 

- ilmoittaa aikomuksestaan pienentää avustusta ja määrästä, jonka se aikoo vähentää, 

sekä vähennyksen syistä, ja  

 

 

- kehottaa tätä toimittamaan huomautuksensa 30 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen 

vastaanottamisesta.  

 

Jos jäsenvaltio ei saa huomautuksia tai jos se päättää saamistaan huomautuksista huolimatta 

tehdä vähennyksen, se lähettää koordinaattorille tai avustuksen saajalle muodollisen 

vahvistuksen, jossa se ilmoittaa tälle päätöksestään (ja esittää tarvittaessa maksettavia määriä 

koskevan ilmoituksen; ks. 16 artikla) 

 

27.3 Vaikutukset  

 

Jos jäsenvaltio pienentää avustusta loppumaksun suorittamisen yhteydessä, se laskee 

toimen pienennetyn avustuksen määrän ja määrittää sen jälkeen maksettavan loppuerän 

suuruuden (ks. 5.3.4 ja 16.4 artikla). 

 

Jos jäsenvaltio pienentää avustusta loppumaksun suorittamisen jälkeen, se laskee toimen 

lopullisen tarkistetun avustuksen määrän (ks. 5.4 artikla). Jos lopullinen tarkistettu avustus on 
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pienempi kuin lopullinen avustus (ks. 5.3 artikla), jäsenvaltio perii erotuksen takaisin (ks. 

28 artikla).  

 

28 ARTIKLA – AIHEETTOMASTI MAKSETTUJEN MÄÄRIEN 

TAKAISINPERINTÄ  

 

28.1 Takaisinperittävä määrä – Laskeminen – Menettely 

 

Jäsenvaltio vaatii palauttamaan – loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai myöhemmin 

– sopimuksen mukaan aiheettomasti maksetut määrät.  

 

Koordinaattorilla on täysi vastuu konsortion (sopimuksen mukaisen) velan takaisinmaksusta, 

vaikka se ei olisi ollut määrän lopullinen saaja.   

 

[VAIHTOEHTO 1, jos jäsenvaltio edellyttää muiden avustuksen saajien ’ehdotonta 

yhteisvastuuta’: Lisäksi avustuksen saajat (myös koordinaattori) vastaavat 

yhteisvastuullisesti sopimuksen mukaisen velan (joka konsortion tai yksittäisen avustuksen 

saajan on palautettava, viivästyskorko mukaan luettuna) takaisinmaksusta 5.1 artiklassa 

määriteltyyn avustuksen enimmäismäärään asti.] [VAIHTOEHTO 2, jos jäsenvaltio 

edellyttää muiden avustuksen saajien ’rajoitettua yhteisvastuuta’ (johon on liitetty 

avustuksensaajakohtaiset enimmäismäärät): Lisäksi avustuksen saajat (myös 

koordinaattori) vastaavat yhteisvastuullisesti sopimuksen mukaisen velan (joka konsortion tai 

yksittäisen avustuksen saajan on palautettava, viivästyskorko mukaan luettuna) 

takaisinmaksusta kullekin avustuksen saajalle alustavassa talousarviossa osoitetun EU:n 

rahoitusosuuden enimmäismäärään asti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna; ks. liite 

2).] [VAIHTOEHTO 3, jos jäsenvaltio hyväksyy avustuksensaajakohtaisen taloudellisen 

vastuun: Muiden avustuksen saajien taloudellinen vastuu on takaisinperinnän tapauksessa 

rajoitettu sen omaan velkaan.]  

 

28.1.1 Takaisinperintä loppumaksun yhteydessä 

 

Jos loppumaksu suoritetaan takaisinperintänä (ks. 16.4 artikla), jäsenvaltio lähettää 

koordinaattorille ’ennakkokirjeen’ muodossa olevan muodollisen ilmoituksen, jossa se:  

 

- ilmoittaa aikomuksestaan periä saatavat takaisin, loppumaksuna suoritettavan määrän 

sekä asiaa koskevat perusteet ja  

 

- kehottaa koordinaattoria toimittamaan huomautuksensa 30 kalenteripäivän kuluessa 

ilmoituksen vastaanottamisesta.  

 

Jos huomautuksia ei toimiteta tai jos jäsenvaltio päättää saamistaan huomautuksista 

huolimatta jatkaa takaisinperintämenettelyä, se vahvistaa takaisin perittävän määrän 

antamalla avustuksen saajalle veloituslaskun muodossa olevan muodollisen ilmoituksen, 

jossa määrätään maksuehdot ja maksupäivä (ja esitetään maksettavia määriä koskeva 

ilmoitus; ks. 16.5 artikla) 

 

Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jäsenvaltio 

perii määrän takaisin:  



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

50 
 

 

 

  

(a) kuittaamalla sen – ilman koordinaattorin antamaa suostumusta – sellaista muuta 

määrää vastaan, jonka komissio on (EU:n talousarviosta) velkaa koordinaattorille; 

 

(b) perimällä sen vakuudesta (ks. 16.2. artikla); 

 

(c) [VAIHTOEHTO 1, jos jäsenvaltio edellyttää muiden avustuksen saajien ’ehdotonta 

yhteisvastuuta’:  vetoamalla muiden avustuksen saajien yhteisvastuuseen –  5.1 

artiklassa määriteltyyn avustuksen enimmäismäärään asti] [VAIHTOEHTO 2, jos 

jäsenvaltio edellyttää muiden avustuksen saajien ’rajoitettua yhteisvastuuta’ (johon 

on liitetty avustuksensaajakohtaiset enimmäismäärät): vetoamalla muiden 

avustuksen saajien yhteisvastuuseen, joka kullakin avustuksen saajalla on alustavassa 

talousarviossa sille osoitetun EU:n rahoitusosuuden enimmäismäärään asti 

(sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna); ks. liite 2)] [VAIHTOEHTO 3, jos 

jäsenvaltio hyväksyy  avustuksensaajakohtaisen taloudellisen vastuun: ei sovelleta]; 

 

(d) oikeusteitse (ks. 41 artikla). 

 

Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, 

takaisinperittävään määrään (ks. edellä) lisätään viivästyskorko veloituslaskun mukaista 

eräpäivää seuraavasta päivästä siihen päivään asti, jona jäsenvaltio saa maksun koko 

saamisestaan, kyseinen päivä mukaan luettuna. 

 

Viivästyskorko on Euroopan keskuspankin (EKP) euromääräisiin 

perusrahoitusoperaatioihinsa soveltama, Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa 

julkaistava  korko (’viitekorko’) sen kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä, jona 

maksuaika päättyy, korotettuna kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä.  

 

Osasuorituksilla on katettava ensin kulut, maksut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen 

varsinainen velkapääoma. 

 

Takaisinperintämenettelyyn liittyvistä pankkikuluista vastaa asianomainen avustuksen saaja, 

paitsi jos sovelletaan direktiiviä 2007/64/EY. 

 

28.1.2 Takaisinperintä loppumaksun suorittamisen jälkeen  

 

Jos jäsenvaltio on – loppumaksun suorittamisen jälkeen – tarkistanut toimelle suoritettavan 

lopullinen avustuksen määrää (ks. 5.4 artikla) kustannusten hylkäämisen tai avustusta 

pienentämisen vuoksi, ja lopullinen tarkistettu avustus on pienempi kuin lopullinen avustus 

(ks. 5.3 artikla), 

 

- eivätkä hylkääminen tai pienentäminen koske yksittäistä avustuksen saajaa, jäsenvaltio  

vaatii koordinaattoria palauttamaan erotuksen (vaikka se ei olisi ollut määrän 

lopullinen saaja) 

 

tai 

  

- muutoin: vaatii kyseistä avustuksen saajaa palauttamaan erotuksen.    



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

51 
 

 

 

 

Jäsenvaltio lähettää koordinaattorille tai kyseiselle avustuksen saajalle ennakkokirjeen 

muodossa olevan muodollisen ilmoituksen, jossa se: 

 

- ilmoittaa tälle aikomuksestaan periä saatavat takaisin, takaisin maksettavan määrän 

sekä asiaa koskevat perusteet ja 

 

- kehottaa tätä toimittamaan huomautuksensa 30 kalenteripäivän kuluessa muodollisen 

ilmoituksen vastaanottamisesta.  

 

Jos huomautuksia ei esitetä tai jos jäsenvaltio päättää periä saatavat takaisin saamistaan 

huomautuksista huolimatta, se vahvistaa takaisin perittävän määrän ja lähettää 

koordinaattorille tai avustuksen saajalle veloituslaskun muodossa olevan muodollisen 

ilmoituksen. Ilmoituksessa vahvistetaan myös maksuehdot ja -päivä.  

 

Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jäsenvaltio 

perii kyseisen saamisensa  

  

(a) kuittaamalla sen – ilman koordinaattorin tai avustuksen saajan antamaa suostumusta 

– sellaista muuta määrää vastaan, jonka komissio on (EU:n talousarviosta) velkaa 

koordinaattorille tai avustuksen saajalle; 

 

(b)  [VAIHTOEHTO 1, jos jäsenvaltio edellyttää muiden avustuksen saajien ’ehdotonta 

yhteisvastuuta’: vetoamalla muiden avustuksen saajien yhteisvastuuseen –  5.1 

artiklassa määriteltyyn avustuksen enimmäismäärään asti] [VAIHTOEHTO 2, jos 

jäsenvaltio edellyttää muiden avustuksen saajien ’rajoitettua yhteisvastuuta’ (johon 

on liitetty avustuksensaajakohtaiset enimmäismäärät): vetoamalla muiden 

avustuksen saajien yhteisvastuuseen, joka kullakin avustuksen saajalla on alustavassa 

talousarviossa sille osoitetun EU:n rahoitusosuuden enimmäismäärään asti 

(sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna); ks. liite 2)] [VAIHTOEHTO 3, jos 

jäsenvaltio hyväksyy  avustuksensaajakohtaisen taloudellisen vastuun: ei sovelleta];  

 

(c) oikeusteitse (ks. 41 artikla). 

 

Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa asetettuun päivämäärään mennessä, 

takaisinperittävään määrään (ks. edellä)  lisätään 28.1.1 artiklan mukainen viivästyskorko 

veloituslaskun mukaista eräpäivää seuraavasta päivästä siihen päivään asti, jona jäsenvaltio 

saa maksun koko saamisestaan, kyseinen päivä mukaan luettuna 

 

Osasuorituksilla on katettava ensin kulut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen varsinainen 

velkapääoma. 

 

Takaisinperintämenettelyyn liittyvistä pankkikuluista vastaa asianomainen avustuksen saaja, 

paitsi jos sovelletaan direktiiviä 2007/64/EY. 

 

29 ARTIKLA – HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET 

 

29.1 Ehdot 
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Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 5 artiklan mukaan jäsenvaltio määrää 

hallinnollisia seuraamuksia, jos avustuksen saaja on  

 

(a) syyllistynyt sääntöjenvastaisuuksiin tai   

 

(b) syyllistynyt toimen valintamenettelyn tai sopimuksen mukaisen toimen toteutuksen 

yhteydessä vakaviin laiminlyönteihin.  

 

Avustuksen saaja on velvollinen suorittamaan sille määrätyt seuraamukset.  

 

29.2 Kesto – Seuraamuksen määrä – Laskeminen 

 

Sääntöjenvastaisuuksien tapauksessa avustuksen saajan on maksettava alun perin maksetun tai 

pyydetyn määrän ja todellisuudessa maksettavan määrän välinen erotus kaksinkertaisena. 

 

Jos kyseessä on vakava väärinkäytös, erityisesti jos 29.1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut 

sääntöjenvastaisuudet toistuvat tai jos avustuksen saajan on 29.1 artiklan b alakohdassa 

tarkoitetulla tavalla havaittu syyllistyneen toimen valintamenettelyn tai sopimuksen mukaisen 

toimen toteutuksen yhteydessä vakaviin laiminlyönteihin, avustuksen saaja menettää 

oikeutensa osallistua tiedotus- ja menekinedistämistoimiin kolmen vuoden ajaksi 

päivämäärästä, jona rikkominen todetaan. 

 

29.3 Menettely 

 

Ennen seuraamuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltio lähettää asianomaiselle avustuksen saajalle 

muodollisen ilmoituksen, jossa se 

 

- ilmoittaa tälle aikomuksestaan määrätä seuraamus, sen kestosta tai määrästä ja 

seuraamuksen perusteista ja 

 

- kehottaa tätä esittämään huomautuksensa 30 päivän kuluessa.  

 

Jos jäsenvaltio ei saa huomautuksia tai jos se päättää saamistaan huomautuksista huolimatta 

määrätä seuraamuksen, se lähettää avustuksen saajalle seuraamusta koskevan muodollisen 

vahvistuksen ja – jos kyse on taloudellisista seuraamuksista – vähentää seuraamuksen 

loppumaksusta tai lähettää veloituslaskun muodossa olevan muodollisen ilmoituksen, jossa 

vahvistetaan takaisinperittävä määrä sekä maksuehdot ja -päivä. 

 

Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jäsenvaltio 

voi periä kyseisen saamisensa  

 

a)  kuittaamalla sen – ilman avustuksen saajan antamaa suostumusta – sellaista muuta 

määrää vastaan, jonka komissio on EU:n talousarviosta velkaa avustuksen saajalle; 

 

b)  oikeusteitse (ks. 41 artikla). 
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Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, 

takaisinperittävään määrään (ks. edellä) lisätään 28.1.1 artiklan mukainen viivästyskorko 

veloituslaskun mukaista eräpäivää seuraavasta päivästä siihen päivään asti, jona jäsenvaltio 

saa maksun koko saamisestaan, kyseinen päivä mukaan luettuna. 

 

Osasuorituksilla on katettava ensin kulut, maksut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen 

varsinainen velkapääoma. 

 

Takaisinperintämenettelyyn liittyvistä pankkikuluista vastaa asianomainen avustuksen saaja, 

paitsi jos sovelletaan direktiiviä 2007/64/EY. 

  

2 JAKSO VAHINGONKORVAUSVASTUU 

 

30 ARTIKLA – VAHINGONKORVAUSVASTUU   

 

30.1 Jäsenvaltion ja komission vastuu 

 

Jäsenvaltio tai komissio eivät vastaa avustuksen saajille tai kolmansille osapuolille 

sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuneista vahingoista, vakava laiminlyönti mukaan 

luettuna. 

 

Jäsenvaltio tai komissio eivät vastaa avustuksen saajien tai toimeen osallistuvien kolmansien 

osapuolten sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä aiheuttamista vahingoista. 

 

30.2 Avustuksen saajien vastuu 

 

30.2.1 Ehdot 

 

Ylivoimaisen esteen tapauksia lukuun ottamatta (ks. 35 artikla) avustuksen saajan on 

korvattava jäsenvaltiolle vahingot, jotka sille aiheutuvat toimen täytäntöönpanon seurauksena 

tai jotka johtuvat siitä, ettei toimen täytäntöönpanossa ole noudatettu kaikilta osin sopimusta.  

 

Avustuksen saaja on velvollinen maksamaan siltä vaaditut vahingonkorvaukset. 

 

30.2.2 Vahingonkorvauksen määrä – Laskeminen 

 

Jäsenvaltio voi vaatia avustuksen saajalta tämän aiheuttamaa vahinkoa vastaavan 

korvausmäärän. 

 

30.2.3 Menettely  

 

Ennen vahingonkorvauksen vaatimista jäsenvaltio lähettää kyseiselle avustuksen saajalle 

muodollisen ilmoituksen, jossa se 

 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan vaatia vahingonkorvausta, vahingonkorvauksen 

määrästä ja perusteista ja 

 

- kehottaa tätä esittämään huomautuksensa 30 päivän kuluessa.  
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Jos huomautuksia ei toimiteta tai jos jäsenvaltio päättä saamistaan huomautuksista huolimatta 

vaatia vahingonkorvausta, se antaa avustuksen saajalle vahingonkorvausvaatimusta koskevan 

muodollisen vahvistuksen sekä veloituslaskun, jossa vahvistetaan takaisinperittävä määrä 

sekä maksuehdot ja maksupäivä. 

 

Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jäsenvaltio 

voi periä perii kyseisen saamisensa  

 

a)  kuittaamalla sen – ilman avustuksen saajan antamaa suostumusta – sellaista muuta 

määrää vastaan, jonka komissio on EU:n talousarviosta velkaa avustuksen saajalle; 

 

b)  oikeusteitse (ks. 41 artikla).  

 

Jos maksua ei ole suoritettu veloituslaskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, 

takaisinperittävään määrään (ks. edellä) lisätään 28.1.1 artiklan mukainen viivästyskorko 

veloituslaskun mukaista eräpäivää seuraavasta päivästä siihen päivään asti, jona jäsenvaltio 

saa maksun koko saamisestaan, kyseinen päivä mukaan luettuna. 

 

Osasuorituksilla on katettava ensin kulut, maksut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen 

varsinainen velkapääoma. 

 

Takaisinperintämenettelyyn liittyvistä pankkikuluista vastaa asianomainen avustuksen saaja, 

paitsi jos sovelletaan direktiiviä 2007/64/EY. 

 

3 JAKSO KESKEYTTÄMINEN JA PURKAMINEN TAI OSALLISTUMISEN 

LOPETTAMINEN 

 

31 ARTIKLA – MAKSUAJAN KESKEYTTÄMINEN  

 

31.1 Ehdot 

 

 Jäsenvaltio voi – milloin tahansa –  keskeyttää  maksuaikojen (ks. 16.2–16.4 artikla) 

kulumisen, jos maksupyyntöä (ks. 15 artikla) ei voida hyväksyä, koska   

 

(a) se ei ole sopimusmääräysten mukainen (ks. 15 artikla);  

 

(b) teknisiä tai taloutta koskevia raportteja ei ole toimitettu tai ne eivät ole 

täydellisiä taikka edellyttävät lisätietoa, tai 

 

(c) taloutta koskevaan selvitykseen sisältyvien kustannusten 

avustuskelpoisuudesta on epäilyjä ja tarvitaan lisätarkastuksia tai -tutkimuksia.  

 

31.2 Menettely 

 

Jäsenvaltio lähettää koordinaattorille muodollisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa tälle 

keskeyttämisestä ja sen syistä.  
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Keskeyttäminen tulee voimaan päivänä, jona jäsenvaltio lähettää sitä koskevan ilmoituksen 

(ks. 36 artikla).   

 

Jos maksuajan keskeyttämisedellytykset eivät enää täyty, keskeyttäminen lopetetaan ja 

jäljellä olevan maksuajan kuluminen jatkuu. 

 

Jos keskeyttäminen jatkuu yli kaksi kuukautta, koordinaattori voi pyytää jäsenvaltiota 

ilmoittamaan, jatketaanko keskeyttämistä edelleen.  

 

Jos maksuajan kuluminen on keskeytetty sen vuoksi, etteivät tekniset raportit tai taloutta 

koskevat selvitykset ole sopimuksen mukaisia (ks. 15 artikla), eikä tarkistettua raporttia tai 

selvitystä ole toimitettu tai se on toimitettu mutta hylätty, jäsenvaltio voi myös purkaa 

sopimuksen tai lopettaa avustuksen saajan osallistumisen (ks. 34.3.1 artiklan i alakohta). 

 

32 ARTIKLA – MAKSUJEN KESKEYTTÄMINEN  

 

32.1 Ehdot  

 

Jäsenvaltio voi – milloin tahansa – keskeyttää osittain tai kokonaan ennakkomaksun 

[VAIHTOEHTO, kun kyseessä ovat toimet, joissa on useita raportointijaksoja ja 

välimaksuja: ja välimaksuja] yhden tai useamman avustuksen saajan osalta tai loppumaksun 

kaikkien avustuksen saajien osalta, jos avustuksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on 

valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt tai sen epäillään 

syyllistyneen myöntämismenettelyn tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä huomattaviin 

virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai sopimusvelvoitteiden vakaviin 

laiminlyönteihin (mukaan lukien toimen sopimuksenvastainen toteutus, väärien tietojen 

antaminen, tarvittavien tietojen antamatta jättäminen ja eettisten periaatteiden loukkaaminen). 

 

Jos maksut keskeytetään yhden tai useamman avustuksen saajan osalta, jäsenvaltio suorittaa 

muuta kuin keskeytettyä osuutta vastaavat maksut osasuorituksina. Jos keskeyttäminen 

koskee loppumaksua, keskeyttämisen päätyttyä suoritettava(t) maksu(t) (tai takaisinperintä) 

katsotaan toimen lopettavaksi maksuksi.  

 

32.2 Menettely 

 

Ennen maksujen keskeyttämistä jäsenvaltio lähettää koordinaattorille tai avustuksen saajalle 

muodollisen ilmoituksen, jossa se:  

 

- ilmoittaa tälle aikomuksestaan keskeyttää maksut ja keskeyttämisen syistä ja  

 

- kehottaa tätä toimittamaan huomautuksensa 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

vastaanottamisesta. 

  

Jos jäsenvaltio ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää panna menettelyn 

täytäntöön saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa koordinaattorille tai avustuksen 

saajalle muodollisen ilmoituksen, jossa se vahvistaa maksujen keskeyttämisen. Muussa 

tapauksessa se ilmoittaa, ettei keskeyttämismenettelyä jatketa.  
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Keskeyttäminen tulee voimaan päivänä, jona jäsenvaltio lähettää sitä koskevan ilmoituksen.  

 

Jos maksujen jatkamisen edellytykset täyttyvät, keskeyttäminen päättyy. Jäsenvaltio antaa 

asiaa koskevan muodollisen ilmoituksen koordinaattorille tai avustuksen saajalle. 

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimista, joissa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: 

Keskeyttämisen aikana muita raportointijaksoja kuin viimeistä jaksoa koskeva(t) jaksoraportti 

(-raportit) (ks. 15.3 artikla) ei (eivät) saa sisältää kyseisen avustuksen saajan taloutta 

koskevia selvityksiä. Koordinaattorin on sisällytettävä ne keskeyttämisen päättymistä 

seuraavaan jaksoraporttiin tai – jos keskeyttämistä ei päätetä ennen toimen päättymistä – 

viimeiseen jaksoraporttiin.] 

 

Avustuksen saajat voivat keskeyttää toimen täytäntöönpanon (ks. 33.1 artikla) tai purkaa 

kyseisen avustuksen saajan sopimuksen tai päättää tämän osallistumisen (ks. 34.1 ja 

34.2 artikla). 

 

33 ARTIKLA – TOIMEN TOTEUTUKSEN KESKEYTTÄMINEN  

 

33.1 Toimen toteutuksen keskeyttäminen avustuksen saajien aloitteesta  

 

33.1.1  Ehdot  

 

Avustuksen saajat voivat keskeyttää toimen toteutuksen kokonaan tai osittain, jos se käy 

poikkeuksellisten olosuhteiden, etenkin ylivoimaisen esteen (ks. 35 artikla) vuoksi 

mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi.   

 

33.1.2 Menettely 

 

Koordinaattorin on viipymättä annettava jäsenvaltiolle keskeyttämistä koskeva muodollinen 

ilmoitus (ks. 36 artikla) ja esitettävä  

 

- keskeyttämiseen johtanet syyt ja  

 

- päivämäärä, jona toimen toteuttamista on tarkoitus jatkaa. 

 

Keskeyttäminen tulee voimaan päivänä, jona jäsenvaltio saa asiaa koskevan ilmoituksen. 

 

Heti kun olosuhteet sallivat toimen toteutuksen jatkamisen, koordinaattorin on ilmoitettava 

jäsenvaltiolle asiasta ja pyydettävä, että sopimukseen tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen 

toimen toteuttamisen jatkamispäivän määrittämiseksi, toimen keston pidentämiseksi ja toimen 

mukauttamiseksi uusiin toteuttamisolosuhteisiin (ks. 39 artikla) – jollei avustuksen saajan 

sopimusta ole purettu tai osallistumista lopetettu (ks. 34 artikla). 

 

Keskeyttäminen päättyy muutoksessa määritettynä toimen jatkamispäivänä. Tämä 

päivämäärä voi olla aikaisempi kuin muutoksen voimaantulopäivä.  
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Toimen toteutuksen keskeyttämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole avustuskelpoisia (ks. 

6 artikla).  

 

33.2 Toimen toteuttamisen keskeyttäminen jäsenvaltion aloitteesta 

 

33.2.1  Edellytykset 

 

Jäsenvaltio voi keskeyttää toimen toteuttamisen kokonaan tai osittain, jos avustuksen saaja 

(tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä sen puolesta) on 

syyllistynyt tai sen epäillään syyllistyneen myöntämismenettelyn tai sopimuksen 

täytäntöönpanon yhteydessä huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai 

sopimusvelvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin (mukaan lukien toimen sopimuksenvastainen 

toteutus, väärien tietojen antaminen, tarvittavien tietojen antamatta jättäminen ja eettisten 

periaatteiden loukkaaminen). 

 

33.2.2  Menettely 

 

Jäsenvaltion on ennen toimen keskeyttämistä lähetettävä koordinaattorille tai avustuksen 

saajalle muodollinen ilmoitus, jossa se 

 

- ilmoittaa tälle aikomuksestaan keskeyttää toimi ja keskeyttämisen syistä ja  

 

- kehottaa tätä toimittamaan huomautuksensa 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

vastaanottamisesta.  

 

Jos jäsenvaltio ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää saamistaan 

huomautuksista huolimatta jatkaa keskeyttämismenettelyä, se lähettää koordinaattorille tai 

avustuksen saajalle muodollisen ilmoituksen, jossa se vahvistaa toteuttamisen keskeytyksen.  

Muissa tapauksissa jäsenvaltio lähettää koordinaattorille tai avustuksen saajalle muodollisen 

ilmoituksen siitä, ettei se jatka keskeyttämismenettelyä.  

 

Keskeyttäminen tulee voimaan viiden päivän kuluttua siitä, kun koordinaattori tai avustuksen 

saaja on vastaanottanut ilmoituksen (tai muodollisessa ilmoituksessa mainittuna myöhempänä 

päivämääränä).  

 

Keskeyttäminen päättyy, kun toimen jatkamisen edellytykset täyttyvät.   

 

Koordinaattorille tai avustuksen saajalle lähetetään keskeytyksen päättymistä koskeva 

muodollinen ilmoitus ja sopimukseen tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen toimen 

toteuttamisen jatkamispäivän määrittämiseksi, toimen keston pidentämiseksi ja toimen 

mukauttamiseksi uusiin toteuttamisolosuhteisiin (ks. 39 artikla) – jollei sopimusta ole jo 

purettu (ks. 34 artikla). 

 

Keskeyttäminen päättyy muutoksessa määritettynä toimen jatkamispäivänä. Tämä päivämäärä 

voi olla aikaisempi kuin muutoksen voimaantulopäivä.  

 

Keskeyttämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole avustuskelpoisia (ks. 6 artikla).   
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Avustuksen saajat eivät voi vaatia vahingonkorvauksia jäsenvaltion aloitteesta tehdystä 

keskeyttämisestä (ks. 30 artikla). 

 

Toimen toteuttamisen keskeyttäminen ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen purkaa sopimus tai 

lopettaa avustuksen saajan osallistuminen (ks. 34 artikla), pienentää avustuksen määrää tai 

periä takaisin aiheettomasti maksetut määrät (ks. 27 ja 28 artikla). 

 

34 ARTIKLA – SOPIMUKSEN PURKAMINEN TAI YHDEN TAI USEAMMAN 

AVUSTUKSEN SAAJAN OSALLISTUMISEN LOPETTAMINEN 

 

34.1 Sopimuksen purkaminen avustuksen saajien aloitteesta  

 

34.1.1 Ehdot ja menettely 

 

Avustuksen saaja voi purkaa sopimuksen. 

 

Koordinaattorin on lähetettävä jäsenvaltiolle purkamisesta muodollinen ilmoitus (ks. 

36 artikla), jossa ilmoitetaan 

 

- purkamisen syyt ja  

 

- päivämäärä, jona purkaminen tulee voimaan.  Tämän päivämäärän on oltava 

myöhäisempi kuin ilmoituksen päivämäärä.  

 

Jos purkamiselle ei esitetä perusteluja tai jos jäsenvaltio katsoo, ettei sopimusta voida purkaa 

ilmoitettujen syiden perusteella, sopimus katsotaan ’puretun sopimuksenvastaisesti’. 

 

Purkaminen tulee voimaan ilmoituksessa määrättynä päivämääränä. 

 

34.1.2 Vaikutukset 

 

Koordinaattorin on – 90 päivän kuluessa purkamisen voimaantulosta – toimitettava 

[VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: 

jaksoraportti (viimeiseltä ennen purkamista käynnissä olleelta päättämättömältä 

raportointijaksolta; ks. 15.3 artikla) ja] loppuraportti (ks. 15.4 artikla). 

 

Jos jäsenvaltio ei saa raporttia määräajassa (ks. edellä), [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on 

toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi eikä välimaksuja ole:   mitään kustannuksia 

ei oteta huomioon][VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita 

raportointijaksoja ja välimaksuja: huomioon otetaan ainoastaan kustannukset, jotka 

sisältyvät hyväksyttyyn jaksoraporttiin]. 

 

Jäsenvaltio laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 5.3 artikla) ja loppumaksun (ks. 

16.4 artikla) toimitetun raportin (toimitettujen raporttien) perusteella. Ainoastaan ennen 

purkamista aiheutuneet kustannukset ovat avustuskelpoisia (ks. 6 artikla). Purkamisen 

voimaantulon jälkeen täytettäviin sopimuksiin liittyvät kustannukset eivät ole 

avustuskelpoisia.  
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Sopimuksenvastainen purkaminen voi johtaa avustuksen pienentämiseen (ks. 27 artikla). 

 

Avustuksen saajien velvoitteet (erityisesti 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 28 artikla) 

pysyvät voimassa purkamisen jälkeen.  

 

34.2 Yhden tai useamman avustuksen saajan osallistumisen lopettaminen avustuksen 

saajien aloitteesta  

 

34.2.1 Ehdot ja menettely 

 

Koordinaattori voi lopettaa yhden tai useamman avustuksen saajan osallistumisen joko 

asianomaisen avustuksen saajan pyynnöstä tai muiden avustuksen saajien puolesta.  

 

Koordinaattorin on lähetettävä jäsenvaltiolle muodollinen ilmoitus osallistumisen 

lopettamisesta (ks. 36 artikla) ja ilmoitettava siitä asianomaiselle avustuksen saajalle. 

 

Jos koordinaattorin osallistuminen lopetetaan ilman tämän suostumusta, muodollisen 

ilmoituksen tekee jokin toinen avustuksen saaja (muiden avustuksen saajien puolesta). 

 

Ilmoituksen on sisällettävä 

 

-  osallistumisen lopettamisen syyt;  

 

-  asianomaisen avustuksen saajan lausunto (tai todiste siitä, että tällaista lausuntoa on 

pyydetty kirjallisesti);  

 

-  päivämäärä, jona osallistumisen lopettaminen tulee voimaan. Tämän päivämäärän on 

oltava myöhäisempi kuin ilmoituksen päivämäärä, ja 

 

-  sopimukseen tehtävää muutosta koskeva pyyntö (ks. 39 artikla) ja ehdotus kyseisen 

avustuksen saajan tehtävien ja budjettiarvion jakamiseksi uudelleen (ks. liitteet 1 ja 2) 

sekä tarvittaessa yhden tai useamman uuden avustuksen saajan lisäämiseksi 

sopimukseen (ks. 40 artikla). Jos osallistumisen lopettaminen tulee voimaan 

3 artiklassa mainitun jakson jälkeen, muutospyyntöä ei tarvitse sisällyttää, paitsi jos 

kyseinen avustuksen saaja on koordinaattori. Tällöin muutospyynnössä on 

ehdotettava uutta koordinaattoria. 

 

Jos edellä mainittuja tietoja ei anneta tai jos jäsenvaltio katsoo, ettei osallistumista voida 

lopettaa ilmoitettujen syiden perusteella, osallistuminen katsotaan ’lopetetun 

sopimuksenvastaisesti’. 

 

Osallistumisen lopettaminen tulee voimaan ilmoituksessa määrättynä päivämääränä. 

 

34.2.2 Vaikutukset 

 

Avustuksen saajan, jonka osallistumisen lopettamisesta on kyse, on toimitettava 

koordinaattorille 
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(i) tekninen raportti sekä 

 

(ii) taloutta koskeva selvitys jaksolta, joka ulottuu  [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on 

toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: viimeisen 

raportointijakson päättymisestä] osallistumisen lopettamisen voimaantulopäivään. 

 

Koordinaattorin on sisällytettävä nämä tiedot [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa 

raportointijaksoja on vain yksi eikä välimaksuja ole: loppuraporttiin (ks. 15.4 

artikla][VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja 

välimaksuja: seuraavan raportointikauden jaksoraporttiin (ks. 15.3 artikla)] 

 

Jos jäsenvaltio hylkää sopimukseen tehtävää muutosta koskevan pyynnön (koska muutos 

asettaa kyseenalaiseksi avustuksen myöntämispäätöksen tai on vastoin hakijoiden 

tasavertaisen kohtelun periaatetta), sopimus voidaan purkaa 34.3.1 artiklan c kohdan 

mukaisesti. 

 

Jos jäsenvaltio hyväksyy muutospyynnön, sopimusta muutetaan tarpeellisten muutosten 

tekemiseksi (ks. 39 artikla). 

 

Osallistumisen sopimuksenvastainen lopettaminen voi johtaa avustuksen pienentämiseen (ks. 

27 artikla) tai sopimuksen purkamiseen (ks. 34 artikla). 

 

Kyseisen avustuksen saajan velvoitteet (erityisesti 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 28 

artikla) pysyvät voimassa osallistumisen lopettamisen jälkeen.  

 

34.3 Sopimuksen purkaminen tai yhden tai useamman avustuksen saajan 

osallistumisen lopettaminen jäsenvaltion aloitteesta 

 

34.3.1  Ehdot 

 

Jäsenvaltio voi purkaa sopimuksen tai lopettaa yhden tai useamman avustuksen saajan 

osallistumisen, jos 

 

(a) yksi tai useampi avustuksen saaja ei liity sopimukseen (ks. 40 artikla); 

 

(b) avustuksen saajan oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa tai 

organisaatiossa tai omistussuhteissa tapahtunut muutos todennäköisesti vaikuttaa 

sopimuksen täyttämiseen olennaisesti tai asettaa kyseenalaiseksi avustuksen 

myöntämispäätöksen; 

 

(c) jos muutokset, jotka sopimukseen on tehtävä sen vuoksi, että yhden tai useamman 

avustuksen saajan osallistuminen on lopetettu (ks. edellä), asettaisivat kyseenalaiseksi 

avustuksen myöntämispäätöksen tai johtaisivat hakijoiden eriarvoiseen kohteluun (ks. 

39 artikla);   

  

(d) toimen toteuttaminen estyy ylivoimaisen esteen vuoksi (ks. 35 artikla), tai 

keskeytetään koordinaattorin aloitteesta (ks. 33.1 artikla), ja joko 
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(i) toteuttamisen jatkaminen on mahdotonta, tai 

 

(ii)  sopimukseen tehtävät muutokset asettaisivat kyseenalaiseksi avustuksen 

myöntämispäätöksen tai olisivat vastoin hakijoiden tasavertaisen kohtelun 

periaatetta;  

 

(e) avustuksen saaja on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt 

liiketoimintansa tai sille on vahvistettu akordi tai sitä koskeva konkurssi- tai 

akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai se on muun vastaavan 

kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen; 

 

(f) avustuksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan 

virheeseen, joka voidaan näyttää toteen millä tahansa perusteella; 

 

(g) avustuksen saaja ei noudata verotusta ja sosiaaliturvaa koskevia kansallisia sääntöjä;  

 

(h) avustuksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt petokseen, lahjontaan tai osallistunut 

rikollisjärjestöön, rahanpesuun tai muuhun laittomaan toimintaan; 

 

(i) avustuksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt 

 

(i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin, petokseen tai  

 

(ii) myöntämismenettelyn tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä 

velvoitteiden vakavaan laiminlyöntiin (mukaan lukien toimen 

sopimuksenvastainen toteutus, väärien tietojen antaminen, tarvittavien 

tietojen antamatta jättäminen ja eettisten periaatteiden loukkaaminen); 

 

(j) ei sovelleta; 

 

(k) ei sovelleta. 

 

34.3.2  Menettely 

 

Jäsenvaltion on ennen sopimuksen purkamista tai yhden tai useamman avustuksen saajan 

osallistumisen lopettamista lähetettävä koordinaattorille tai avustuksen saajalle muodollinen 

ilmoitus, jossa se  

 

- ilmoittaa tälle aikomuksestaan purkaa sopimus tai lopettaa osallistuminen ja 

purkamisen tai lopettamisen syistä, ja 

 

- kehottaa tätä toimittamaan huomautuksia 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

vastaanottamisesta ja – jos kyse on edellä esitetystä i kohdan ii alakohdasta – 

ilmoittamaan jäsenvaltiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan sopimusvelvoitteiden 

noudattaminen.   
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Jos jäsenvaltio ei saa huomautuksia tai jos se päättää saamistaan huomautuksista huolimatta 

jatkaa menettelyä, se lähettää koordinaattorille tai asianomaiselle avustuksen saajalle 

muodollisen vahvistuksen purkamisesta tai osallistumisen lopettamisesta ja purkamisen tai 

osallistumisen lopettamisen voimaantulopäivästä.  Muissa tapauksissa jäsenvaltio lähettää 

muodollisen ilmoituksen siitä, ettei se jatka menettelyä.   

 

Sopimuksen purkaminen tai osallistumisen lopettaminen tulee voimaan 

 

- b, c, e ja g kohdassa sekä i kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa  

muodollisessa ilmoituksessa (ks. edellä) mainittuna ajankohtana; 

 

- a, d, f ja h kohdassa sekä i kohdan i alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona koordinaattori tai avustuksen saaja saa purkamista tai 

osallistumisen lopettamista koskevan muodollisen ilmoituksen. 

 

34.3.3 Vaikutukset  

 

(a) sopimuksen purkamisen osalta:  

 

Koordinaattorin on – 90 päivän kuluessa purkamisen voimaantulosta – toimitettava 

[VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja 

välimaksuja: jaksoraportti (viimeisen avoimen raportointijakson osalta purkamiseen 

asti; ks. 15.3 artikla) ja] loppuraportti (ks. 15.4 artikla). 

 

Jos sopimus puretaan siksi, että koordinaattori on laiminlyönyt raporttien toimittamista 

koskevan velvoitteensa (ks. 15.8 artikla ja 34.3.1 artiklan i kohta), koordinaattori ei voi 

toimittaa raportteja purkamisen jälkeen. 

 

Jos jäsenvaltio ei saa raporttia määräajassa (ks. edellä), [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on 

toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi eikä välimaksuja ole: mitään 

kustannuksia ei oteta huomioon][VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on 

useita raportointijaksoja ja välimaksuja: huomioon otetaan ainoastaan kustannukset, 

jotka sisältyvät hyväksyttyyn jaksoraporttiin]. 

 

Jäsenvaltio laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 5.3 artikla) ja loppumaksun (ks. 

16.4 artikla) toimitetun raportin (toimitettujen raporttien) perusteella. Vain ennen 

purkamisen voimaantulopäivää aiheutuneet kustannukset ovat avustuskelpoisia (ks. 

6 artikla). Purkamisen voimaantulon jälkeen täytettäviin sopimuksiin liittyvät 

kustannukset eivät ole avustuskelpoisia. 

 

Tällä ei ole vaikutusta jäsenvaltion oikeuteen pienentää avustuksen määrää (ks. 27 

artikla) tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia (29 artikla). 

 

Avustuksen saajat eivät voi vaatia vahingonkorvausta sillä perusteella, että jäsenvaltio on 

purkanut sopimuksen (ks. 30 artikla). 
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Avustuksen saajien velvoitteet (erityisesti 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 28 artikla) 

pysyvät voimassa purkamisen jälkeen.   

 

(b) yhden tai useamman avustuksen saajan osallistumisen lopettamisen osalta:  

 

Koordinaattorin on – 90 päivän kuluessa purkamisen voimaantulosta – toimitettava 

sopimukseen tehtävää muutosta koskeva pyyntö (ks. 39 artikla) ja ehdotus kyseisen 

avustuksen saajan tehtävien ja budjettiarvion jakamiseksi uudelleen (ks. liitteet 1 ja 2) ja 

tarvittaessa yhden tai useamman uuden avustuksen saajan lisäämiseksi sopimukseen (ks. 

40 artikla). Jos osallistumisen lopettamisesta ilmoitetaan 3 artiklassa mainitun jakson 

jälkeen, muutospyyntöä ei tarvitse toimittaa, ellei kyseessä oleva avustuksen saaja ole 

koordinaattori. Tällöin muutospyynnössä on ehdotettava uutta koordinaattoria.  

 

Avustuksen saajan, jonka osallistumisen lopettamisesta on kyse, on toimitettava 

koordinaattorille 

 

(i) tekninen raportti sekä 

 

(ii) taloutta koskeva selvitys jaksolta, joka ulottuu [VAIHTOEHTO 2, kun kyse 

on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: viimeisen 

raportointijakson päättymisestä] osallistumisen lopettamisen 

voimaantulopäivään. 

 

Koordinaattorin on sisällytettävä nämä tiedot [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, 

jossa raportointijaksoja on vain yksi eikä välimaksuja ole: loppuraporttiin (ks. 15.4 

artikla9][VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja 

välimaksuja: seuraavan raportointikauden jaksoraporttiin (ks. 15.3 artikla)] 

 

Jos jäsenvaltio hylkää sopimukseen tehtävää muutosta koskevan pyynnön (koska muutos 

saattaa kyseenalaiseksi avustuksen myöntämispäätöksen tai on vastoin hakijoiden 

tasavertaisen kohtelun periaatetta), sopimus voidaan purkaa 34.3.1 artiklan c kohdan 

mukaisesti. 

 

Jos jäsenvaltio hyväksyy muutospyynnön, sopimusta muutetaan tarpeellisten muutosten 

tekemiseksi (ks. 39 artikla). 

 

 Kyseisen avustuksen saajan velvoitteet (erityisesti 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 28 

artikla) pysyvät voimassa osallistumisen lopettamisen jälkeen.  

 

 

4 JAKSO YLIVOIMAINEN ESTE 

 

35 ARTIKLA – YLIVOIMAINEN ESTE  

 

’Ylivoimaisella esteellä’ tarkoitetaan mitä tahansa tilannetta tai tapahtumaa, joka: 

 

- estää jompaakumpaa sopimuspuolista täyttämästä jotakin sopimuksen mukaisista 

velvoitteistaan,  
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- on ennalta arvaamaton, poikkeuksellinen tilanne tai tapahtuma, joka ei ole 

sopimuspuolten hallittavissa, 

 

- ei johdu sopimuspuolten (tai toimeen osallistuvien kolmansien osapuolten) virheestä 

tai huolimattomuudesta ja 

 

- osoittautuu sellaiseksi, ettei sitä voida välttää silloinkaan, kun nämä noudattavat 

asianmukaista huolellisuutta.  

 

Seuraaviin seikkoihin ei voida vedota ylivoimaisena esteenä: 

 

- palveluun liittyvät puutteet, laitteiden tai materiaalien viat tai niiden saataville 

asettamiseen liittyvät viiveet, paitsi jos ne ovat välittömästi seurausta asian kannalta 

merkityksellisestä ylivoimaisesta esteestä, 

 

- työmarkkinakiistat tai lakot tai 

 

- taloudelliset vaikeudet. 

 

Ylivoimaisen esteen kohdanneen sopimuspuolen on viipymättä lähetettävä toiselle 

sopimuspuolelle muodollinen ilmoitus, jossa annetaan tiedot tilanteen tai tapahtuman 

luonteesta, sen todennäköisestä kestosta ja sen odotettavissa olevista vaikutuksista. 

 

Sopimuspuolten on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ylivoimaisesta esteestä 

mahdollisesti seurauksena olevien vahinkojen rajoittamiseksi, ja pyrittävä parhaansa mukaan 

jatkamaan toimen toteuttamista mahdollisimman pian. 

 

Sopimuspuolen, joka on kohdannut ylivoimaisen esteen, ei voida katsoa rikkoneen 

sopimusvelvoitteitaan, jos niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.   

 

 

7 LUKU  LOPPUMÄÄRÄYKSET 

 

36 ARTIKLA – SOPIMUSPUOLTEN VÄLINEN TIEDONVAIHTO 

 

36.1 Tiedonvaihdon muoto ja keinot  

 

Sopimukseen liittyvä tiedonvaihto (tiedot, pyynnöt, toimitukset, muodolliset ilmoitukset jne) 

on: 

 

- tehtävä kirjallisesti;  

 

- varustettava sopimuksen numerolla, 

 

- laadittava käyttäen esitettyjä muotoja ja malleja. 
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Muodollisia ilmoituksia lukuun ottamatta tiedonvaihdossa olisi käytettävä sähköisiä 

toimitustapoja.  

 

Muodolliset ilmoitukset on tehtävä kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus 

(paperille laadittu muodollinen ilmoitus). 

 

36.2 Tiedonvaihdon päivämäärä  

 

Ilmoitus katsotaan tehdyksi, kun lähettävä osapuoli on lähettänyt sen (päivä ja kellonaika, 

jolloin ilmoitus on lähetetty). 

 

Paperille laaditut muodolliset ilmoitukset, jotka on lähetetty kirjallisena kirjeenä 

saantitodistusta vastaan, katsotaan tehdyksi joko: 

 

- postin rekisteröimänä toimituspäivänä tai 

  

- postitoimistosta noutamisen määräaikana. 

  

36.3 Tiedonvaihdon osoitteet 

 

Jäsenvaltiolle osoitetut, paperille laaditut muodolliset ilmoitukset on lähetettävä 

seuraavaan osoitteeseen:  

 

Jäsenvaltio 

Yksikkö [täydennetään]  

Osoite 

Sähköposti: [täydennetään] 

 

Avustuksen saajille osoitetut, paperille laaditut viralliset ilmoitukset on lähetettävä niiden 

viralliseen osoitteeseen, joka on merkitty osallistujaportaalissa olevaan avustuksen saajan 

rekisteriin.  

 

37 ARTIKLA – SOPIMUKSEN TULKINTA  

 

37.1 Sopimusehtojen ensisijaisuus liitteisiin nähden 

 

Sopimusehtojen määräykset ovat ensisijaisia sopimuksen liitteisiin nähden. 

 

Liite 2 on ensisijainen liitteeseen 1 nähden. 

 

37.2 Erioikeudet ja vapaudet  

 

Ei sovelleta 

 

38 ARTIKLA – JAKSOJEN, PÄIVÄMÄÄRIEN JA MÄÄRÄAIKOJEN 

LASKEMINEN  
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Päivinä, kuukausina tai vuosina ilmaistut määräajat lasketaan tapahtuman toteutumisesta 

asetuksen N:o 1182/71
26

 mukaisesti.  

 

Päivää, jonka aikana tapahtuma toteutuu, ei lueta kyseiseen määräaikaan. 

 

39 ARTIKLA – SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET  

 

39.1 Ehdot 

 

Sopimusta voidaan muuttaa, jollei sopimusta muuteta siten, että sillä saatetaan 

kyseenalaiseksi avustuksen myöntämispäätös tai loukataan hakijoiden tasavertaisen kohtelun 

periaatetta.  

 

Kuka tahansa sopimuspuoli voi pyytää muutoksia. 

 

39.2 Menettely 

 

Muutosta pyytävän sopimuspuolen on tehtävä muutospyyntö (ks. 36 artikla). 

 

Muutospyynnön esittää ja vastaanottaa avustuksen saajien puolesta koordinaattori (ks. liite 3). 

 

Jos pyyntö koskee koordinaattorin vaihtamista ilman tämän suostumusta, pyynnön esittää 

toinen avustuksen saaja (joka toimii muiden avustuksen saajien puolesta). 

 

Muutospyynnössä on oltava: 

 

- pyynnön perustelut; 

 

- tarvittavat perusteena olevat asiakirjat, ja 

 

- jos pyyntö koskee koordinaattorin vaihtamista ilman tämän suostumusta: 

koordinaattorin lausunto (tai todiste siitä, että tällaista lausuntoa on pyydetty 

kirjallisesti). 

 

Jäsenvaltio voi pyytää toimittamaan lisätietoja. 

 

Jos pyynnön vastaanottava sopimuspuoli hyväksyy pyynnön, sen on allekirjoitettava muutos 

45 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta (tai pyytämiensä lisätietojen 

vastaanottamisesta). Jos se ei hyväksy pyyntöä, sen on lähetettävä edellä mainitussa 

määräajassa muodollinen ilmoitus, jossa se ilmoittaa, ettei se hyväksy pyyntöä.  Määräaikaa 

voidaan pidentää, jos se on tarpeen pyynnön arviointia varten. Jos ilmoitusta ei saada 

määräajassa, pyyntö katsotaan hylätyksi.  

 

Muutos tulee voimaan päivänä, jona vastaanottava sopimuspuoli allekirjoittaa sen.  

                                                 
26  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, 

päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1). 
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Muutokset tulevat sovellettaviksi sopimuspuolten sopimana päivänä, tai jos tällaisesta 

päivästä ei ole sovittu, muutoksen voimaantulopäivänä.  

 

40 ARTIKLA – SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN 

 

40.1 Johdanto-osassa mainittujen avustuksen saajien liittyminen sopimukseen 

 

Muiden avustuksen saajien on liityttävä sopimukseen allekirjoittamalla liittymislomake (ks. 

liite 3) 30 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta (ks. 42 artikla).  

 

Avustuksen saajiin sovelletaan sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sopimuksen 

voimaantulosta lähtien. 

 

Jos avustuksen saaja ei liity sopimukseen edellä mainitussa määräajassa, koordinaattorin on – 

30 päivän kuluessa – kyseisen määräajan päättymisestä pyydettävä sopimuksen muuttamista 

sellaisten muutosten tekemiseksi, jotka ovat tarpeen toimen asianmukaisen toteutuksen 

varmistamiseksi. Tämä ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen purkaa sopimus (ks. 34 artikla).  

 

40.2 Uusien avustuksen saajien liittyminen sopimukseen 

 

Ei sovelleta 

 

41 ARTIKLA – SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN  

 

41.1 Sovellettava laki 

 

Sopimukseen sovelletaan voimassa olevaa EU:n oikeutta, jota täydennetään tarvittaessa 

jäsenvaltion oikeuden säännöksillä.  

 

41.2 Riitojen ratkaiseminen 

 

Jos sopimuksen tulkintaa, soveltamista ja voimassaoloa koskevassa riita-asiassa ei päästä 

sopuratkaisuun, asia saatetaan jäsenvaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

 

42 ARTIKLA – SOPIMUKSEN VOIMAANTULO  

 

Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona jäsenvaltio tai koordinaattori allekirjoittaa 

sopimuksen, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhemmin.  

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

Koordinaattorin puolesta     Jäsenvaltion puolesta 

 

[asema/etunimi/sukunimi]    [etunimi/sukunimi] 
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Tehty [paikka]  [päivämäärä]        Tehty [paikka]  [päivämäärä] 
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LIITE 1 

 

TOIMEN KUVAUS – Hakemuksen B osa 
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i print format A4 

landscape

EU:n rahoitustuki

A.  Välittömät 

henkilöstökustannu

kset

B. Alihankinnan 

välittömät 

kustannukset

C. Muut 

välittömät 

kustannukset

D. Välilliset 

kustannukset
2 

Kustannukset 

yhteensä

Korvausosuus 

%
3 

 EU:n 

rahoitustuen 

enimmäismäär

ä
4

Avustuksen 

enimmäismää

rä
5

Toimen 

tuottamat tulot

Avustuksen 

saajien 

jäseniltään 

saamat 

rahoitusosu

udet6

Toimen 

tulot 

yhteensä

A.1 Työntekijät (tai 

vastaavat)   
C.1 Matkat

C.2 Laitteet

C.3 Muut tavarat 

ja palvelut

Kiinteämääräiset8

4%

[avustuksen saaja: 

lyhytnimi 1]

[avustuksen saaja: 

lyhytnimi2]

Konsortio yhteensä

j k = i+j

2
  Ilmoitettuihin välillisiin kustannuksiin ei voi kuulua summia, jotka katetaan toiminta-avustuksella (joka on saatu mistä tahansa EU:n tai Euratomin rahoitusohjelmasta9. Välillisiä kustannuksia ei 

voi ilmoittaa toiminta-avustuksen kattamalta (kattamilta) vuodelta (vuosilta) / raportointijakso(i)lta  (ks. 6.2.D artikla).

3  
Korvausosuuksista ks. 5.2 artikla.

4
 Tämä on EU:n rahoitustuen teoreettinen määrä, joka lasketaan kertomalla avustuksen saajan kustannusten kokonaismäärä korvausosuudella (ks. 5.2 artikla).

Kyseisen teoreettisen määrän ylärajana on ”avustuksen enimmäismäärä” .

5
  Avustuksen enimmäismäärä vastaa yleensä haettua avustussummaa, mutta voi olla myös pienempi.

7 Kustannuslajeista ks. 5.2 artikla.

8
 Kiinteä määrä: 4 % välittömistä avustuskelpoisista henkilöstökustannuksista (ks. 6.2.D artikla).

6
 Yhden jäsenvaltion menekinedistämisohjelmien avustusten osalta hyväksytään ainoastaan avustuksen saajien jäsenten näille antamat rahoitusosuudet. Muiden kolmansien osapuolten kuin 

jäsenten antamia rahoitusosuuksia EI hyväksytä.

1
 Avustuskelpoisuuden edellytyksistä ks. 6 artikla.

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i)

A.2  Suoran sopimuksen 

tehneet luonnolliset 

henkilöt ja 

komennukselle lähetetyt 

henkilöt

a b c
d = 

0,04 * a
i

Kustannuslaji7

MALLI: LIITE 2: YHDEN JÄSENVALTION MENEKINEDISTÄMISOHJELMAT — USEITA AVUSTUKSEN SAAJIA

TOIMEN ALUSTAVA TALOUSARVIO

Arvioidut avustuskelpoiset 
1 kustannukset

 (budjettikohdittain)

Toteutuneet Toteutuneet Toteutuneet

Toimen arvioidut tulot
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LIITE 3 

AVUSTUKSEN SAAJIEN LIITTYMISLOMAKE 

[Avustuksen saajan / uuden koordinaattorin täydellinen virallinen nimi (lyhytnimi)], 

toimipaikka [täydellinen virallinen osoite], [VAIHTOEHTO, jos avustuksen saajalla on alv-

tunnus: alv-tunnus [lisätään numero]], jäljempänä ’avustuksen saaja’ tai ’koordinaattori’, 

jota edustaa tämän liittymislomakkeen allekirjoittamista varten [etunimi, sukunimi ja asema],  

 

 

hyväksyy sen, että 

 

 

siitä tulee [avustuksen saaja] [koordinaattori] nro [lisätään avustuksen saajan numero] 

 

avustussopimuksessa nro [täydennetään sopimusnumero], jäljempänä ’avustussopimus’, 

 

jonka sopimuspuolia ovat [koordinaattorin täydellinen virallinen nimi] ja [toimivaltaisen 

viranomaisen koko virallinen nimi, jäsenvaltion nimi], 

 

toimessa, jonka nimi on [lisätään toimen nimi (lisätään lyhytnimi) ]. 

 

[VAIHTOEHTO, kun kyse on avustuksen saajista: ja valtuuttaa koordinaattorin esittämään 

ja allekirjoittamaan nimissään ja puolestaan sopimukseen 39 artiklan mukaisesti tehtävät 

mahdolliset muutokset.] 

 

Allekirjoittamalla tämän liittymislomakkeen avustuksen saaja hyväksyy avustuksen ja suostuu 

[VAIHTOEHTO: kun kyse on uusista koordinaattoreista: huolehtimaan koordinaattorin 

velvoitteista ja tehtävistä ja] toteuttamaan avustuksen sopimuksen mukaisesti ja 

noudattamaan kaikkia sopimuksessa vahvistettuja velvoitteita ja ehtoja [VAIHTOEHTO, kun 

on kyse avustuksen saajista: [täydennetään päivämäärä] [muutoksen voimaantulopäivä], 

jäljempänä ’liittymispäivä’,  alkaen]. 

  

 

ALLEKIRJOITUS 

 

Avustuksen saajan / uuden koordinaattorin puolesta: 

 

[asema/etunimi/sukunimi] 

 

Tehty [paikka] [päivämäärä] 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

 

 

i print format A4 

landscape

A. Välittömät 

henkilöstökustannu

kset

B.  Alihankin-

nan välittömät 

kustan-

nukset

C. Muut 

välittömät 

kustannukset

D. Välilliset 

kustannukset
2 

Kustannukset 

yhteensä

Toimen tuottamat 

tulot

Avustuksen 

saajien jäseniltään 

saamat 

rahoitusosuudet
3

Tulot yhteensä Korvausosuus %
4

EU:n rahoitustuen 

enimmäismäärä 
5

Haettu EU:n 

rahoitustuki
6

A.1  Työntekijät (tai 

vastaavat)   
C.1 Matkat

A.2 Suoran 

sopimuksen tehneet 
C.2 Laitteet

ja komennukselle 

lähetety henkilöt
C.3 Muut tavarat ja 

palvelut

Kiinteämääräiset8

4%

[avustuksen 

saaja:lyhytnimi]

Kaikki tulot on ilmoitettu viimeisen raportointijakson osalta (ks. 5.3.3 artikla).

4
 Korvausosuuksista ks. 5.2 artikla.

5 
Tämä on EU:n rahoitustuen teoreettinen määrä, joka lasketaan kertomalla ilmoitettujen kustannusten kokonaismäärä korvausosuudella. 

7
   Kustannuslajeista ks. 5 artikla.

j k1a b c 

Ilmoitetut kustannukset ovat avustuskelpoisia (ks. 6 artikla).

d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h= f + g

Kustannusten tueksi voidaan esittää asianmukaiset asiakirjat ja tositteet, jotka esitetään pyynnöstä tai tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten ja tutkimusten yhteydessä (ks. 12, 13 ja 17 artikla).

Avustuksen saaja vakuuttaa seuraavaa:

8 
  Kiinteä määrä : 4 % välittömistä avustuskelpoisista henkilöstökustannuksista (ks. 6.2.D artikla).

i Ilmoiitetaan KAIKKI avustuskelpoiset kustannukset, vaikka niiden määrä ylittäisi alustavassa talousarviossa esitetyt kustannukset (ks. liite 2). Vain erillisissä selvityksissä ilmoitetut määrät voidaan

myöhemmin ottaa huomioon sellaisten muiden kustannusten asemasta, jotka eivät ole avustuskelpoisia.

6   Haettu määrä voi olla yhtä suuri kuin 'EU:n rahoitustuen enimmäismäärä', mutta sen on mahdollisesti oltava pienempi.

3
 Yhden jäsenvaltion menekinedistämisohjelmien avustusten osalta hyväksytään ainoastaan avustuksen saajan jäsenten tälle antamat rahoitusosuudet. Muiden kolmansien osapuolten kuin jäsenten antamia rahoitusosuuksia ei hyväksytä.

1
 Avustuskelpoisuuden edellytyksista ks. 6 artikla.

2 Ilmoitettuihin välillisiin kustannuksiin ei voi kuulua summia, jotka katetaan toiminta-avustuksella (joka on saatu mistä tahansa EU:n tai Euratomin rahoitusohjelmasta). Välillisiä kustannuksia ei voi ilmoittaa toiminta-avustuksen kattamalta (kattamilta) vuodelta (vuosilta) (ks. 

6.2.D artikla).

Toimitetut tiedot ovat täydelliset, luotettavat ja oikeat.

                                               MALLI: LIITE 4: YHDEN JÄSENVALTION MENEKINEDISTÄMISOHJELMAT — USEITA AVUSTUKSEN SAAJIA

AVUSTUKSEN SAAJAN [nimi] TALOUTTA KOSKEVA SELVITYS RAPORTOINTIJAKSOLTA [raportointijakso]

Avustuskelpoiset 
1 kustannukset (budjettikohdittain)

Kustannuslaji7 Toteutuneet Toteutuneet Toteutuneet

EU:n rahoitustukiTulot

f g
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LIITE 5 

 

 

 

TALOUTTA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ ANNETTAVAN TODISTUKSEN 

MALLI 

 

 
Tässä asiakirjassa esitetään 

 

- maataloustuotteiden menekinedistämistä koskevasta yhden jäsenvaltion ohjelmasta 

rahoitettavan EU:n avustussopimuksen mukaisesti ilmoitetuista kustannuksista 

laaditun riippumattoman tarkastusselvityksen tavoitteet ja soveltamisala sekä 

 

- taloutta koskevasta selvityksestä annettavan todistuksen malli. 

 

1.  Tausta ja kohde 

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi eikä 

välimaksuja ole: Koordinaattorin on toimitettava jäsenvaltiolle loppuraportti 90 päivän 

kuluessa raportointijakson päättymisestä, ja sen on sisällettävä (muiden asiakirjojen lisäksi ja 

ellei avustussopimuksen 15 artiklassa toisin määrätä) taloutta koskevasta selvityksestä 

annettu todistus (ks. jäljempänä oleva malli), joka on esitettävä kunkin avustuksen saajan 

osalta, jos 

 

- avustuksen saajan todellisten kustannusten korvaamiseksi pyytämien maksujen määrä 

on vähintään 325 000 euroa, ja 

 

- todellisten kustannusten korvaamiseen tarkoitetun EU:n rahoitustuen enimmäismäärä 

alustavassa talousarviossa (ks. liite 2) on kyseisen avustuksen saajan osalta vähintään 

750 000 euroa.] 

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useita raportointijaksoja ja välimaksuja: 

Koordinaattorin on toimitettava jäsenvaltiolle jaksoraportti 60 päivän kuluessa kunkin 

raportointijakson päättymisestä, ja sen on sisällettävä (muiden asiakirjojen lisäksi ja ellei 

avustussopimuksen 15 artiklassa toisin määrätä) taloutta koskevasta selvityksestä annettu 

todistus (ks. jäljempänä oleva malli), joka on esitettävä kunkin avustuksen saajan osalta, jos 

 

- avustuksen saajan todellisten kustannusten korvaamiseksi pyytämien maksujen 

kumulatiivinen määrä on vähintään 325 000 euroa, ja 

 

- todellisten kustannusten korvaamiseen tarkoitetun EU:n rahoitustuen enimmäismäärä 

alustavassa talousarviossa (ks. liite 2) on kyseisen avustuksen saajan osalta vähintään 

750 000 euroa.] 

 

Avustuksen saajan on toimitettava todistus taloutta koskevista selvityksistään. 

 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

2 
 

Todistuksen perustana olevan tarkastuksen tarkoituksena on antaa jäsenvaltiolle 

’kohtuullinen varmuus’
1
 siitä, että avustuksen saajan avustuskelpoisina ilmoittamat 

kustannukset (ja tapauksen mukaan toimen aikana saadut tulot) on esitetty avustussopimuksen 

oikeudellisten ja rahoitusta koskevien määräysten mukaisesti.  

 

Tarkastuksen kohde rajoittuu taloutta koskevista selvityksistä laadittavan todistuksen 

kattamien avustuskelpoisten kustannusten todentamiseen. Tarkastus on suoritettava 

jäljempänä olevan 3 kohdan mukaisesti. 

 

Todistuksen laativien tarkastajien on suoritettava tarkastukset yleisesti hyväksyttyjen 

tarkastusstandardien mukaisesti ja mainittava soveltamansa tarkastusstandardit. 

Tarkastajien on pidettävä mielessä, että taloutta koskevasta selvityksestä annettavan 

todistuksen laatiminen edellyttää sääntöjenmukaisuuden tarkastuksen eikä tavanomaisen 

lakisääteisen tarkastuksen suorittamista. Avustussopimuksessa määriteltyjä 

avustuskelpoisuusperusteita sovelletaan aina ensisijaisesti tavanomaisiin 

kirjanpitokäytäntöihin nähden. 

 

Avustuksen saajan ja tarkastajan tulisi pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset asiatietoja tai 

yksityiskohtaisia laskelmia koskevat kysymykset ennen taloutta koskevan selvityksen ja 

siihen liitetyn todistuksen toimittamista.  Avustuksen saajan olisi myös hyvä ottaa huomioon 

tarkastajan alustavat huomautukset ja ehdotukset, jotta voidaan varmistaa, ettei todistukseen 

sisälly varaumia, tai rajata mahdollisten varaumien laajuutta. 

 

Koska todistus on tärkein keino saada varmuus kustannusilmoitusten ja maksujen 

asianmukaisuudesta, määriä on helpompi pitää avustuskelpoisina, jos todistus ei sisällä 

varaumia. 

 

Todistuksen toimittaminen ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen suorittaa omia arviointeja tai 

tarkastuksia. Todistuksen kattamien kustannusten korvaaminen ei myöskään estä 

jäsenvaltiota, komissiota, Euroopan petostentorjuntavirastoa tai Euroopan 

tilintarkastustuomioistuinta suorittamasta tarkastuksia, tilintarkastuksia ja tutkimuksia 

avustussopimuksen 17 artiklan mukaisesti. 

 

Jäsenvaltio edellyttää, että todistuksen laativat tarkastajat suorittavat tehtävänsä parhaan 

mahdollisen ammatillisen toimintatavan mukaisesti. 

 

2.  Todistuksen antamiseen kelpuutettavat tarkastajat 

 

Kukin avustuksen saaja voi valita vapaasti pätevän ulkoisen tarkastaja, joka voi olla myös 

avustuksen saajan tavallisesti käyttämä ulkoinen tarkastaja, edellyttäen, että 

 

- ulkoinen tarkastaja on avustuksen saajasta riippumaton, ja 

 

- direktiivin 2006/43/EY
2
 säännöksiä noudatetaan. 

                                                 
1  Tämä tarkoittaa korkeaa luottamustasoa. 
2  Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta 17 päivänä toukokuuta 

2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87), tai 

vastaava kansallinen lainsäädäntö. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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Riippumattomuus on yksi tekijöistä, jonka perusteella tarkastaja voi arvioida tosiseikkoja 

tasapuolisesti ja puolueettomasti lausunnon tai päätöksen antamista varten. Avustuksen saaja 

ei myöskään millään tavoin saa ohjata tarkastajan työskentelyä tai puuttua siihen. 

 

Tarkastajan katsotaan tarjoavan palveluita avustuksen saajalle avustussopimuksen 9 artiklassa 

tarkoitetun hankintasopimuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että todistuksesta aiheutuvat 

kustannukset voidaan tavanomaisesti ilmoittaa toimen toteuttamisen kustannuksiksi, 

edellyttäen, että noudatetaan avustussopimuksen 6 ja 9.1.1 artiklassa määriteltyjä 

avustuskelpoisuutta koskevia sääntöjä (erityisesti  kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen valitsemisen ja eturistiriitojen puuttumisen osalta; ks. myös jäljempänä olevat 

muiden tavaroiden ja palveluiden kustannusten avustuskelpoisuutta koskevat perusteet). Jos 

avustuksen saaja käyttää tehtävään tavanomaista ulkoista tarkastajaansa, näiden välillä 

oletetaan jo olevan kyseisten määräysten mukainen sopimus, eikä uusia tarjouksia tarvitse 

tällöin pyytää. Jos avustuksen saaja valitsee muun kuin tavallisesti käyttämänsä ulkoisen 

tarkastajan, sen on tarkastajan valinnassa noudatettava 9.1.1 artiklassa vahvistettuja sääntöjä. 

 

Julkisoikeudelliset yhteisöt voivat valita tehtävään ulkopuolisen tarkastajan tai 

toimivaltaisen virkamiehen.  Viimeksi mainitussa tapauksessa tarkastajan riippumattomuus 

määritellään yleensä ’tosiasialliseksi ja havaittavaksi riippumattomuudeksi’ tarkastuksen 

kohteena olevaan avustuksen saajaan nähden. Tämä edellyttää, ettei asianomainen virkamies 

millään tavoin ollut osallisena taloutta koskevien selvitysten laatimisessa. Toimivaltaiset 

kansalliset viranomaiset vahvistavat virkamiehen oikeuskelpoisuuden kyseistä 

julkisoikeudellista yhteisöä koskevien tarkastusten suorittamiseen. Todistuksessa olisi oltava 

tätä vahvistusta koskeva maininta. 

 

3.  Tarkastusmenetelmä ja odotetut tulokset 

 

3.1  Ilmoitettujen kustannusten avustuskelpoisuuden todentaminen 

 

Tarkastajan on käytettävä todentamismenetelminään kyselyjä ja analyyseja, 

(uudelleen)laskentaa, vertailua, muita oikeellisuuden tarkastuksia, havainnointia, kirjanpidon 

ja asiakirjojen tarkastuksia sekä avustuksen saajan (ja tälle työskentelevien henkiöiden) 

haastatteluita.   

 

Tarkastajan on arvioitava seuraavaa asiakirja-aineistoa:  

 avustussopimus ja sen mahdolliset muutokset; 

 jakso- ja/tai loppuraportti(raportit); 

 henkilöstökustannusten osalta 

o palkkatodistukset; 

o työaikalomakkeet; 

o työsopimukset; 

o muut asiakirjat (esim. henkilöstötilinpäätös, sosiaalilainsäädäntö, laskut, kuitit 

jne); 

o maksutositteet; 

 matkakustannusten ja päivärahojen osalta 

o avustuksen saajan sisäiset matkakorvauksia koskevat säännöt; 

o matkaan liittyvät laskut ja liput (tapauksen mukaan);  

o avustuksen saajan tekemät ilmoitukset; 
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o muut asiakirjat (todisteet osallistumisesta, esim. kokouspöytäkirjat, 

kertomukset jne.); 

o maksutositteet; 

 laitekustannusten osalta 

o laskut; 

o lähetysluettelot /  ensikäyttöä koskevat todistukset; 

o maksutositteet; 

o poistolaskentamenetelmä; 

 alihankinnan osalta 

o tarjouspyyntö; 

o tarjoukset (tapauksen mukaan); 

o alihankkijan valinnan perustelut; 

o alihankkijoiden kanssa tehdyt sopimukset; 

o laskut; 

o avustuksen saajan tekemät ilmoitukset; 

o maksutositteet; 

o muut asiakirjat, esim. julkisia tarjouskilpailumenettelyjä koskevat kansalliset 

säännöt,  EU-direktiivit jne; 

 muiden tavaroiden ja palveluiden kustannusten osalta 

o laskut; 

o maksutositteet; ja 

o muut asiaa koskevat tilinpitoasiakirjat. 

 

Avustuskelpoisuutta koskevat yleiset säännöt 

 

Tarkastajan on todennettava, että ilmoitetut kustannukset ovat avustussopimuksen 6.1 

artiklassa määriteltyjen yleisten avustuskelpoisuussääntöjen mukaisia. 

 

Erityisesti on todennettava, että kustannukset 

 ovat todella aiheutuneet; 

 liittyvät avustussopimuksen aiheeseen ja on mainittu avustuksen saajan alustavassa 

talousarviossa (liite 2, viimeisin versio); 

 ovat tarpeellisia avustuksen kohteena olevan toimen toteuttamiseksi; 

 ovat kohtuullisia ja perusteltuja sekä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisia 

erityisesti taloudellisuuden ja vaikuttavuuden osalta
3
; 

 ovat aiheutuneet avustussopimuksen 3 artiklassa määritellyn toteutusjakson aikana 

(poikkeuksena tarkastustodistuksen lasku sekä loppuraportin toimittamiseen liittyvät 

kustannukset); 

 eivät ole korvattavissa muusta EU:n avustuksesta (ks. jäljempänä kustannukset, jotka 

eivät ole avustuskelpoisia); 

 ovat yksilöitävissä ja todennettavissa, ja ne on kirjattu avustuksen saajan kirjanpitoon 

ja määritetty avustuksen saajan sijoittautumisvaltiossa sovellettavien 

kirjanpitosäännösten ja avustuksen saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 

mukaisesti;  

 ovat sovellettavan kansallisen vero-, työ- ja sosiaalilainsäädännön mukaisia; 

 ovat avustussopimuksen määräysten mukaisia (ks. erityisesti 6 ja 9–11 a artikla), ja 

                                                 
3  Arvioitava erityisesti palveluntarjoajien hankinta- ja valintamenettelyjen perusteella. 
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 on muunnettu euroiksi avustussopimuksen 15.6 artiklassa vahvistetun  kurssin 

mukaisesti seuraavasti: 

o kun kyseessä ovat avustuksen saajat, joilla on muu kuin euromääräinen 

kirjanpito: 

muut kuin euromääräiset kustannukset on muunnettava euroiksi jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten määrittelemien kansallisten sääntöjen mukaisesti;  

o kun kyseessä ovat avustuksen saajat, joilla on euromääräinen kirjanpito: 

muun valuutan määräiset kustannukset olisi muunnettava euroiksi avustuksen 

saajan tavanomaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. 

 

Tarkastajan on tarkistettava, sisältyykö menoihin arvonlisävero, ja jos sisältyy, varmistettava, 

että avustuksen saaja: 

- ei voi saada arvonlisäveron palautusta (osoitettava toimivaltaisen elimen 

vahvistuksella);  

- ei ole viranomaisen ominaisuudessa toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. 

 

Tarkastajan olisi sovellettava lähestymistapaa, joka perustuu avustuksen saajan sisäisen 

valvonnan tarkastelun perusteella määritettyyn luottamustasoon. Jos tarkastuksessa 

käytetään otantaa, tarkastajan olisi mainittava ja perusteltava käytetty otoskoko 

kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tämä tieto olisi sisällytettävä 

tarkastustodistuksen perustana olevaan tarkastuskertomukseen. 

 

Avustuskelpoisuutta koskevat erityiset säännöt 

 

Lisäksi tarkastajan on varmennettava, että ilmoitetut kustannukset ovat avustussopimuksen 

6.2, 9.1.1 ja 10.1.1 artiklassa määriteltyjen, kustannusten avustuskelpoisuutta koskevien 

erityisten sääntöjen mukaisia. 

 

Henkilöstökustannukset 

 

Tarkastajan on todennettava, että  

 henkilöstökustannukset on maksettu avustuksen saajan henkilöstön toimeen 

tosiasiallisesti käyttämän ajan mukaan (todennettavissa työaikalomakkeiden tai muun 

ajankäyttöjärjestelmän perusteella);  

 henkilöstökustannukset on laskettu työ- tai muussa vastaavassa sopimuksessa 

ilmoitettujen bruttovuosipalkan, palkkioiden tai korvausten perusteella (mukaan lukien 

pakolliset sosiaalikustannukset mutta ei mitään muita kustannuksia) ja että kyseiset 

kustannukset vastaavat avustuksen saajan tavanomaista palkkauskäytäntöä;  

 työ on tehty toimen toteutusaikana, sellaisena kuin se määritellään avustussopimuksen 

3 artiklassa, ja  

 henkilöstökustannuksia ei kateta muulla EU:n avustuksella (ks. jäljempänä 

kustannukset, jotka eivät ole avustuskelpoisia); 

 kun kyseessä ovat lisäkorvaukset: 6.2.A.1 kohdassa asetetut kaksi ehtoa täyttyvät (eli 

että lisäkorvaus kuuluu avustuksen saajan tavanomaiseen palkkauskäytäntöön ja sitä 

maksetaan johdonmukaisesti samankaltaisesta työstä tai asiantuntemuksesta ja että 

lisäkorvauksen laskentaperusteet ovat objektiiviset ja avustuksen saaja soveltaa niitä 

yleisesti rahoituslähteestä riippumatta); 

 kun kyseessä on avustuksen saajalle työskentelevä ulkopuolinen asiantuntija (in-house 

consultant): avustussopimuksen 6.2.A.2 kohdassa asetetut kolme ehtoa täyttyvät (eli 
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että asiantuntija työskentelee avustuksen saajan ohjauksessa, että työn tulos kuuluu 

avustuksen saajalle ja että kustannukset eivät merkittävästi poikkea vastaavanlaisia 

tehtäviä työsopimuksen nojalla hoitavan, avustuksen saajan henkilöstön 

kustannuksista). 

 

Tarkastajan olisi saatava varmuus siitä, että hallinto- ja kirjanpitojärjestelmällä voidaan 

varmistaa henkilöstökustannusten asianmukainen jakaminen avustuksen saajan toteuttamien 

eri toimien kesken silloin, kuin niissä olla useita eri rahoittajia. 

 

Matka- ja oleskelukustannukset 

 

Tarkastajan on todennettava, että matka- ja oleskelukustannukset 

 on peritty ja maksettu avustuksen saajan sisäisten sääntöjen tai tavanomaisen 

käytännön mukaisesti; 

 eivät ole korvattavissa muusta EU:n avustuksesta (ks. jäljempänä kustannukset, jotka 

eivät ole avustuskelpoisia); 

 ovat aiheutuneet avustussopimuksen liitteessä 1 mainittujen toimeen liittyvien 

tehtävien yhteydessä suoritetuista matkoista.  

 

Laitekustannukset 

 

Tarkastajan on todennettava, että 

 laitteet on hankittu, vuokrattu tai leasing-vuokrattu tavanomaisin markkinahinnoin;  

 julkisoikeudelliset yhteisöt ovat noudattaneet julkisia hankintoja koskevia kansallisia 

sääntöjä; 

 laitteiden poistot on laskettu avustuksen saajaan sovellettavien vero- ja 

kirjanpitosääntöjen mukaisesti ja ainoastaan se osuus laitteiden poistoista, joka vastaa 

laitteiden käyttöaikaa hankkeessa, on ilmoitettu, ja 

 kustannuksia ei kateta muulla EU:n avustuksella (ks. jäljempänä kustannukset, jotka 

eivät ole avustuskelpoisia); 

 

Muiden tavaroiden ja palvelujen kustannukset 

 

Tarkastajan on todennettava, että 

 hankinnan periaatteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (tai alhaisin hinta) 

ja että eturistiriitoja ei ollut; 

 julkisoikeudelliset yhteisöt ovat noudattaneet julkisia hankintoja koskevaa kansallista 

lainsäädäntöä; 

 kustannuksia ei kateta muulla EU:n avustuksella (ks. jäljempänä kustannukset, jotka 

eivät ole avustuskelpoisia); 

 

Alihankintakustannukset 

 

Tarkastajan on todennettava, että 

 alihankinnan periaatteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (tai alhaisin 

hinta) ja että eturistiriitoja ei ollut;  

 alihankinta oli avustushakemuksen kohteena olevan toimen toteuttamiseksi 

välttämätöntä; 
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 alihankinnasta määrättiin liitteissä 1 ja 2 tai jäsenvaltio hyväksyi sen myöhempänä 

ajankohtana;  

 alihankinta osoitetaan kirjanpitoasiakirjoilla kansallisten kirjanpitosäännösten 

mukaisesti; 

 yhteisöille, joilla on rakenteellinen yhteys avustuksen saajaan, myönnettyjen 

alihankintasopimusten kustannukset rajoittuvat yhteisölle tosiasiallisesti aiheutuneisiin 

kustannuksiin (eli ilman voittomarginaalia; ks. avustussopimuksen 10 artikla); 

 julkisoikeudelliset yhteisöt ovat noudattaneet julkisia hankintoja koskevia kansallisia 

sääntöjä. 

 

Kustannukset, jotka eivät ole avustuskelpoisia 

 

Tarkastajan on todennettava, ettei avustuksen saaja ole ilmoittanut kustannuksia, jotka 

avustussopimuksen 6.4 artiklan mukaan eivät ole avustuskelpoisia. Avustuskelpoisia eivät ole 

 pääoman tuottoon liittyvät kustannukset; 

 lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset; 

 varaukset tappioiden tai velkojen varalta; 

 korkokustannukset; 

 epävarmat saamiset; 

 valuuttakurssitappiot; 

 kustannukset, jotka avustuksen saajan pankki on veloittanut jäsenvaltiolta tulevista 

tilisiirroista;  

 kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset; 

 vähennyskelpoinen arvonlisävero;  

 viranomaisen ominaisuudessa toimivan julkisoikeudellinen yhteisön maksama 

arvonlisävero; 

 toimen toteuttamisen keskeyttämisen aikana aiheutuneet kustannukset; 

 kolmansilta peräisin olevat luontoissuoritukset; 

 kustannukset, jotka avustuksen saaja on ilmoittanut jonkin toisen, EU:n talousarviosta 

rahoitettavan EU:n avustuksen yhteydessä, ja erityisesti välilliset kustannukset, jos 

avustuksen saajalle on jo myönnetty EU:n talousarviosta asianomaiseksi ajanjaksoksi 

toiminta-avustus;  

 valtion- tai paikallishallinnon vakinaisen henkilöstön kustannukset, jotka liittyvät 

toimintaan, joka on osa hallinnon tavanomaista toimintaa (eli jota ei toteuteta 

yksinomaan avustuksen vuoksi); 

 EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten henkilöstön tai edustajien 

kustannukset. 

 

3.2  Tositteiden tarkastus  

 

Tarkastajan on todennettava, että avustuksen saaja on ilmoittanut avustussopimuksen 5.3.3 

artiklassa tarkoitetut tulot, eli  

 toimen tuottamat tulot (esimerkiksi tulot tuotteiden myynnistä, palveluiden 

tarjonnasta, julkaisuista, konferensseihin osallistumismaksuista);  

 avustuksen saajille näiden jäsenorganisaatioiden suorittamat rahoitusosuudet, jotka on 

annettu varta vasten käytettäviksi toimen avustuskelpoisten kustannusten kattamiseen.  

 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

8 
 

Tarkastajan on lisäksi todennettava, että avustuksen saaja on vastannut toimen lopuista 

kustannuksista, eli toimen avustuskelpoisten kustannusten kattamiseen ei osoitettu kolmansien 

osapuolten rahoitusosuuksia (lukuun ottamatta avustuksen saajan jäsenten sille suorittamia 

rahoitusosuuksia) (ks. avustussopimuksen 5.2 ja 5.3.3 artikla) 

 

 

3.3  Avustuksen saajan kirjanpitojärjestelmän tarkastaminen 

 

Tarkastajan on todennettava, että 

 avustuksen saajan kirjanpitojärjestelmällä (analyyttinen tai muu riittävä sisäinen 

järjestelmä) voidaan yksilöidä toimen rahoituslähteet sekä sopimuskauden aikana 

aiheutuneet ja toimeen liittyvät menot, ja 

 avustuksen kohteena olevan toimen menot / tulot on kirjattu systemaattisesti käyttäen 

numerointijärjestelmää, jolla ne voidaan erottaa muiden hankkeiden menoista / 

tuloista. 
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Taloutta koskevasta selvityksestä annettava todistus 

 

Vastaanottaja: 

[Avustuksen saajan täydellinen nimi  

osoite] 

 

 

 Me [tilintarkastusyhteisön täydellinen nimi], toimipaikka  [täydellinen 

osoite/postitoimipaikka/maa], [jota edustaa tämän lausunnon allekirjoittamiseksi [valtuutetun 

edustajan nimi ja tehtävä],  

 

vahvistamme täten, 

 

että 

 

1.  Olemme suorittaneet tarkastuksen, joka koskee [avustuksen saajan nimi], jäljempänä 

’avustuksen saaja’, taloutta koskevassa selvityksessä, jonka osaksi tämä todistus on 

liitetty, ilmoittamia kustannuksia. Taloutta koskeva selvitys toimitetaan jäsenvaltiolle 

avustussopimuksen nro [lisätään numero] — [lisätään lyhytnimi] mukaisesti, ja se kattaa 

kustannukset seuraavalta raportointijaksolta (seuraavilta raportointijaksoilta): [lisätään 

raportointijakso(t)]. 

 

2.  Vakuutamme, että tarkastuksemme on suoritettu yleisesti hyväksyttyjen 

tarkastusperiaatteiden mukaisesti ja eettisiä sääntöjä kunnioittaen sekä ottaen 

huomioon avustussopimuksen ja sen liitteiden (erityisesti liitteessä 5 kuvattu 

tarkastusmenetelmä) asianmukaiset määräykset. 

 

3. Olemme tarkastaneet taloutta koskeva selvityksen ja testanneet perusteena olevista 

asiakirjoista ja kirjanpitoaineistosta kaikin tarvittavin keinoin [kaikki][[X] %]
4
, jotta 

saimme kohtuullisen varmuuden siitä, että näkemyksemme mukaan ja tarkastuksen 

perusteella 

 

 voidaan avustuskelpoisiksi hyväksyä yhteensä [lisätään määrä]([lisätään määrä 

kirjaimin]) euron suuruiset kustannukset, jotka  

 ovat tosiasiallisesti aiheutuneet; 

 on määritetty avustuksen saajan kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti; 

 ovat aiheutuneet avustussopimuksen 3 artiklassa tarkoitetun toteutusjakson 

aikana;   

 on kirjattu avustuksen saajan kirjanpitoon (tämän tarkastustodistuksen 

antamispäivänä); 

 ovat avustussopimuksen 6.2 artiklassa määriteltyjen avustuskelpoisuutta 

koskevien erityisten sääntöjen mukaisia; 

 eivät sisällä erityisesti seuraavia avustussopimuksen 6.4 artiklassa määriteltyjä 

avustukseen kelpaamattomia kustannuksia: 

 pääoman tuottoon liittyvät kustannukset; 

                                                 
4 Käytettäessä otantaa: tarkastuskertomuksessa olisi esitettävä käytetty otantatekniikka sekä testattu otos. 
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 lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset; 

 varaukset tappioiden tai velkojen varalta; 

 korkokustannukset; 

 epävarmat saamiset; 

 valuuttakurssitappiot; 

 kustannukset, jotka avustuksen saajan pankki on veloittanut 

jäsenvaltiolta tulevista tilisiirroista; 

 kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset; 

 vähennyskelpoinen arvonlisävero;  

 viranomaisen ominaisuudessa toimivan julkisoikeudellinen yhteisön 

maksama arvonlisävero; 

 toimen toteuttamisen keskeyttämisen aikana aiheutuneet kustannukset; 

 kolmansilta peräisin olevat luontoissuoritukset; 

 kustannukset, jotka avustuksen saaja on ilmoittanut jonkin toisen, EU:n 

talousarviosta rahoitettavan EU:n avustuksen yhteydessä, ja erityisesti 

välilliset kustannukset, jos avustuksen saajalle on jo myönnetty EU:n 

talousarviosta asianomaiseksi ajanjaksoksi toiminta-avustus; 

 valtion- tai paikallishallinnon vakinaisen henkilöstön kustannukset, 

jotka liittyvät toimintaan, joka on osa hallinnon tavanomaista toimintaa 

(eli jota ei toteuteta yksinomaan avustuksen vuoksi); 

 EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten henkilöstön tai 

edustajien kustannukset;  

 [on ilmoitettu käyttäen avustussopimuksen 15.6 artiklassa tarkoitettuja euron 

muuntokertoimia;]   

 

 toimelle on ilmoitettu avustussopimuksen 5.3.3. artiklan mukaisesti tuloja yhteensä 

[lisätään määrä]([lisätään määrä kirjaimin]) euroa, ja  

 

 avustuksen saajan kirjanpitomenettelyt ovat sijoittautumisjäsenvaltiossa 

sovellettavien kirjanpitosääntöjen mukaiset ja mahdollistavat EU:n avustusta saaneen 

toimen toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten suoran täsmäyttämisen avustuksen 

saajan kaikkea toimintaa koskevaan kokonaistilinpäätökseen. 

 

[Esittämämme tarkastuslausunto sisältää kuitenkin varauman, joka koskee: 

 

 kustannuksia, joiden määrä on [lisätään määrä] euroa 

 

 tuloja, joiden määrä on [lisätään määrä] euroa 

 

ja jotka mielestämme eivät ole sovellettavien sääntöjen mukaisia.] 

 

4. Olemme päteviä/hyväksyttyjä antamaan tämän tarkastustodistuksen [(lisätietoja 

todistuksen lisäyksessä)]. 

 

5. Avustuksen saaja on maksanut tämän todistuksen laatimisesta [lisätään määrä]) euron 

suuruisen palkkion (joka sisältää [lisätään määrä] euron suuruisen arvonlisäveron). 

[VAIHTOEHTO 1: Nämä kustannukset ovat avustuskelpoisia (eli ne ovat aiheutuneet 90 

päivän kuluessa avustussopimuksen 3 artiklan mukaisesti määritellystä toimen 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 
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päättymisestä ja ne on sisällytetty taloutta koskevaan selvitykseen ][VAIHTOEHTO 2: 

Näitä kustannuksia ei ollut sisällytetty taloutta koskevaan selvitykseen.] 

 

 

Päiväys, allekirjoitus ja leima  

 

 

 

 

Liite: Tämän todistuksen perustana oleva ISRS 4400 -standardin tai vastaavan 

tarkastusstandardin mukainen tarkastuskertomus. 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 
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LIITE 6  

 

TEKNISTEN JAKSORAPORTTIEN MALLI 

 

 

Toimen [lisätään lyhytnimi] [1.] [2.] [3.] jaksoraportti 

 

 

Avustussopimus nro:   [lisätään avustussopimuksen numero]  

Toimen nimi:    [lisätään toimen nimi]  

Toimen alkamispäivä:   [lisätään pp/kk/vvvv]  

Toimen kesto:  [lisätään kesto kuukausina]  

Raportin kattama ajanjakso:  alkoi [lisätään pp/kk/vvvv] päättyi [lisätään pp/kk/vvvv] 

 

 

1) Toteutettujen toimintojen kuvaus ja perustelut suunniteltujen ja toteutuneiden 

toimintojen välisille mahdollisille eroille (enintään 1 500 merkkiä toimintoa kohden)  

 

 
 Toimessa 

suunniteltujen 

toimintojen kuvaus1) 

ja suunnitellut tuotos- 

ja tulosindikaattorit2) 

Toteutettujen 

toimintojen kuvaus 

käyttäen tuotos- ja 

tulosindikaattoreita  

 

Perustelut ohjelmassa 

suunniteltujen toimintojen ja 

toteutuneiden toimintojen 

välisille eroille 

Toiminto 1  

[nimike] 

 

 

 

 

  

Toiminto 2 

[nimike] 

 

   

Toiminto 3 

[nimike] 

 

 

 

  

Toiminto n 

[nimike] 

 

   

1) Avustussopimuksen liite 1. 
2) Vrt. komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 22 artikla. 

 

 

2) Jäljennökset kaikista materiaaleista ja kuva-aineistosta, joita ei ole vielä toimitettu 

jäsenvaltiolle   

 

 



Avustussopimus nro: [lisätään numero] [lisätään lyhytnimi] [lisätään ehdotuspyynnön tunniste] 

 

Avustussopimusmalli:  Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16. tammikuuta 2018 

 

13 
 

LIITE 7  

 

TEKNISEN LOPPURAPORTIN MALLI 

 

Toimen tekninen loppuraportti [lisätään lyhytnimi] 

 

Avustussopimus nro:   [lisätään avustussopimuksen numero]  

Toimen nimi    [lisätään toimen nimi]  

Toimen alkamispäivä:  [lisätään pp/kk/vvvv]  

Toimen kesto:   [lisätään kesto kuukausina]  

 

 

1) Yhteenveto toteutetuista toiminnoista ja toimella saavutetuista tuloksista käyttäen 

erityisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 22 artiklassa tarkoitettuja 

vaikutusindikaattoreita (enintään 6 000 merkkiä) 

 
 

 

 

 

 

2) Julkaistavaksi tarkoitettu tiivistelmä (enintään 3 000 merkkiä) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


