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EUROOPA KOMISJON 
Konkurentsi peadirektoraat  
 
Poliitika ja strateegia 
Direktoraat A  
 

 

Toetustaotluste esitamise kutse – HT.5115 

 

LIIKMESRIIKIDE KOHTUNIKE KOOLITAMINE EUROOPA LIIDU 

KONKURENTSIÕIGUSE ALAL 

1. Sissejuhatus 

17. oktoobril 2013 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) nr 1382/2013
1
, 

millega luuakse õigusprogramm aastateks 2014–2020. Selle üks erieesmärk on toetada ja 

edendada õigusalast koolitust, sealhulgas õigusterminoloogiga seotud keeleõpet, eesmärgiga 

edendada ühist õigus- ja kohtukultuuri.  

13. märtsil 2017 võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse 2017. aasta tööprogrammi ja 

õigusprogrammi rakendamise rahastamise kohta
2
 ning otsusega on ette nähtud toetustaotluste 

esitamise kutse avaldamine, et toetada riiklikke või riikidevahelisi projekte konkurentsiõiguse 

alase koolituse valdkonnas. Seega võib anda välja toetusi õigusalase koolituse, sealhulgas 

õigusterminoloogiaalase keeleõppe toetamiseks ja edendamiseks, et parandada ühist õigus- ja 

kohtukultuuri konkurentsiõiguse valdkonnas. 

Liikmesriikide kohtunike koolitamiseks ja õiguskoostööks kavandatud meetmeid nimetatakse 

edaspidi „projektideks“.  

Asutusi, kes esitavad ettepanekud, nimetatakse edaspidi „taotlejateks“. Edukaid taotlejaid, kellele 

toetus antakse, nimetatakse „toetusesaajateks“. 

2. Eesmärgid  

Käesoleva toetustaotluste esitamise kutse eesmärk on kaasrahastada projekte, millega 

edendatakse liikmesriikide kohtunike koolitamist konkurentsiõiguse normide rakendamise alal. 

See hõlmab nii konkurentsiõiguse normide kui ka riigiabinormide rakendamist avalik-õiguslikus 

ja erasektoris. Lõplik eesmärk on tagada ELi konkurentsiõiguse sidus ja ühetaoline kohaldamine 

liikmesriikide kohtutes. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1382/2013, millega luuakse õigusprogramm aastateks 2014–

2020 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 73). 
2 C (2017) 1544 (final), komisjoni 13. märtsi 2017. aasta rakendusotsus, milles käsitletakse komisjoni otsust 2015. aasta tööprogrammi ja 

õigusprogrammi rakendamise rahastamise kohta. 
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Neid eesmärke on võimalik kõige paremini saavutada projektide abil, milles keskendutakse 

liikmesriikide kohtunike rollile ELi konkurentsiõiguse rakendamisel, nende konkreetsetele 

vajadustele ja töökeskkonnale ning varasematele koolitustele ja teadmistele. 

2.1 Kohaldamisala ja oodatavad tulemused 

Projektidega tuleb täita eespool nimetatud eesmärke ja näidata selgelt nende lisaväärtust ELis. 

Meetmete, sealhulgas väikese mahuga ja siseriiklike meetmete Euroopa lisaväärtust hinnatakse 

selliste kriteeriumide alusel nagu nende panus liidu õiguse sidusasse ja ühetaolisse rakendamisse 

ning üldsuse teadlikkuse laiendamisse sellest tulenevate õiguste kohta, nende potentsiaal 

suurendada liikmesriikidevahelist vastastikust usaldust ja parandada piiriülest koostööd, nende 

riikidevaheline mõju, nende panus parimate tavade väljaarendamisse ja levitamisse või nende 

potentsiaal luua praktilisi vahendeid ja lahendusi piiriüleste või liiduüleste probleemidega 

tegelemiseks. 

Projektide sisu tuleb kohandada sihtrühma vajadustest lähtuvalt. Projektide kavandamisel tuleb 

lähtuda tegevusele suunatud ja/või innovaatilistest õppemeetoditest (sealhulgas juhtumiuuringud, 

kombineeritud õpe ja simulatsioonid). Projektide tulemused peavad olema ulatuslikud ja 

pikaajalised. 

2.2 Sihtrühm 

Sihtrühmaks peavad olema liikmesriikide kohtunikud, kes tegelevad riigi tasandi 

konkurentsijuhtumitega, mis on määratletud 2. jaotises „Eesmärgid“, sealhulgas prokurörid, 

liikmesriikide kohtunikukandidaadid ja kohtukantseleide või rahastamiskõlblike riikide kohtute 

õigusala töötajad
3
.  

  Eespool kindlaks määratud sihtrühma nimetatakse edaspidi tervikuna „liikmesriikide 

kohtunikeks“. 

 Rahastamiskõlblike riikide nimekirjas loetlemata riikide kohtunikud ja isikud, kes ei ole 

liikmesriikide kohtunikud, võivad projektides osaleda juhul, kui sihtrühma märkimisväärne osa 

koosneb liikmesriikide kohtunikest. Nende osalemisega seotud kulusid ei või aga lisada 

rahastamiskõlblike kulude hulka. 

 

3. Ajakava ja eelarve 

 Etapid Kavandatud periood 

a) Toetustaotluste esitamise kutse avaldamine  06/02/2018 

b) Taotluste esitamise tähtaeg 16/04/2018 

                                                 
3 Käesolevas toetustaotluste esitamise kutses tähendab mõiste „rahastamiskõlblikud riigid“ ELi liikmesriike, välja arvatud Taani ja 

Ühendkuningriik, ning ELi kandidaatriiki Albaaniat. Nagu on märgitud määruse nr 1382/2013 põhjendustes 34 ja 35, ei osalenud Taani ja 

Ühendkuningriik nimetatud määruse vastuvõtmises ja seega ei ole määrus nende jaoks siduv ega nende suhtes kohaldatav. Alates 7. 

Märtsist 2017 on Albaania üks rahastamiskõlblikest riikidest. Kui enne toetustaotluste esitamist ühinevad programmiga teised riigid (EMP 

riigid, kandidaatriigid), pannakse konkursikutsete veebisaidile taotlejatele üles teade selle kohta, et nende riikide organisatsioonid võivad 

olla taotlejateks või partneriteks. 
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c) Hindamisperiood Aprill–juuli 2018 

d) Taotlejate teavitamine August 2018 

e) Eelarve läbivaatamine  September-oktoober 2018 

f) Toetuslepingu sõlmimine ja meetme rakendamise 

alguskuupäev 

November-detsember 

2018 

g) Edukatele kandidaatidele teabepäev Brüsselis November-detsember 

2018 

 

 Käesoleva toetustaotluste esitamise kutse raames kaasrahastatavate projektide kogueelarve on 

800 000 eurot. 

 Suurim toetus, mida võidakse anda, on 400 000 eurot ja väikseim 50 000 eurot.  

 Komisjon jätab endale õiguse osa eelarvevahendeid mitte välja maksta. 

4.  Projektide sisu 

Projektid peavad olema suunatud liikmesriikide kohtunikele, lähtudes eelnevalt kindlaksmääratud 

koolitusvajadustest.  

Koolitusprojektid peavad tagama liikmesriikide kohtunike aktiivse osalemise koolitustegevuses, 

seega tuleks vältida lihtsalt loenguid. 

Keskkond, kus liikmesriikide kohtunike kaasav koolitus toimub, peab olema piisavalt turvaline, 

et osalejad saaksid vabalt arvamusi ja kogemusi vahetada ning üksteiselt õppida ilma välise 

järelevalve ja sekkumiseta. Seepärast oleks parem, kui projektid oleksid suunatud ainult 

liikmesriikide kohtunikele. 

4.1. Projektide jaoks soovitatakse kahte valdkonda, kuut prioriteeti ja kolme eelistust.  

Projektides võib käsitleda rohkem kui üht valdkonda, kuid taotleja peab selgelt näitama, milline 

on neist on peamine ja milline seonduv. 

Taotlejad peavad märkima valdkonna raames selgelt, millist allpool toodud prioriteeti nende 

taotlus hõlmab. Projektid peavad käsitlema vähemalt üht prioriteeti, kuid võivad käsitleda ka 

mitut. 

 Kõrgemalt hinnatakse projekte, mille puhul on arvesse võetud järgnevaid eelistusi: 

1. valdkond: ELi konkurentsiõiguse alaste teadmiste täiendamine ning selle parem 

kohaldamine ja tõlgendamine.  

Projektid peaksid hõlmama nii koolitustegevust konverentside, seminaride, töötubade ja 

kollokviumidena kui ka lühi- ja pikaajalisi kursuseid ELi konkurentsiõiguse teemal. Sellest 

prioriteetsest valdkonnast lähtuvad projektid peaksid olema rohkem suunatud liikmesriikide 

kohtunike kõrgetasemelistele koolitustele. Koolitused peaksid olema praktilise suunitlusega, 
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hõlmates muu hulgas juhtumiuuringuid, Euroopa Kohtu asjaomast praktikat ja ELi kohtupraktika 

analüüsi.  

Selles valdkonnas keskendutakse järgmistele prioriteetidele: 

Prioriteet 1. koolitus ELi toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 ning asjaomaste  

teiseste õigusaktide (nagu grupierandi määrused) kohaldamise kohta. 

Taotlejatel palutakse valida vähemalt kolm allpool loetletud kuues teemast: 

a) artikli 101 kohaldamisala (ettevõtja mõiste ning kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse 

mõiste); 

b) eesmärki või tagajärge puudutavad piirangud artikli 101 alusel; 

c) Valitseva seisundi mõiste artikli 102 alusel; 

d) väljatõrjuv ja turgu valitsevat seisundit kuritarvitav tegevus (eelkõige liiga kõrgete 

hindade kehtestamine) artikli 102 alusel; 

e) liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamise mõiste liikmesriikides; 

f) Grupierandid vertikaalkokkulepete korral
4
, ühistootmise või spetsialiseerumise lepingud

5
, 

uurimis- ja arendustegevust käsitlevad kokkulepped
6
 ning tehnosiirde kokkulepped

7
, sh 

asjakohased suunised. 

Prioriteet 2. koolitused, milles keskendutakse siseriiklikele õigusaktidele, millega rakendatakse 

direktiivi 2014/104 konkurentsieeskirjade rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohta
8
. 

Nende projektide eesmärk on tugevdada kohtunike suutlikkust kohaldada uusi eeskirju 

korrektselt ja sidusalt. 

Taotlejatel palutakse valida vähemalt kaks allpool loetletud viiest teemast: 

a) tõendite avaldamine kahju hüvitamise hagiga seotud menetlustes; 

b) selliste ülemäärase ostuhinna edasisuunamise ja kahju hüvitamise hagide koosmõju, mis 

on seotud sama rikkumisega, kuid algatatud tarneahela eri tasanditel olevate hagejate 

poolt; 

                                                 
4 Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat 

liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes. 
5 Komisjoni 14. detsembri 2010. aasta määrus (EMÜ) nr 1218/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta 

teatud spetsialiseerumiskokkulepete liikide suhtes. 
6 Komisjoni 14. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1217/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta 

teatavat liiki teadus- ja arenduskokkuleppe liikide suhtes. 
7 Komisjoni 21. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 316/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta 

teatavat liiki tehnosiirde kokkulepete suhtes. 
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta direktiiv 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse 

liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (ELT L 349, lk 

1–19), kättesaadav veebisaidil http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0330:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0330:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG
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c) konkurentsiõiguse normide rikkumisega seotud kahju suuruse kindlakstegemine kahju 

hüvitamise hagide raames, sealhulgas selliste kahju suuruse kindlakstegemise meetodite 

kohaldamine, mida on kirjeldatud komisjoni praktilistes suunistes konkurentsiõiguse 

normide rikkumisega seotud kahju suuruse kindlakstegemise kohta
9
; 

d) konkurentsiõiguse avalikus ja erasektoris jõustamise vastastikune mõju, keskendudes nii 

positiivsele vastastikusele mõjule (millist kasu saavad taotlejad konkurentsiasutuste 

võetud täitemeetmetest) kui ka meetmetele, mis võimaldavad vältida negatiivset mõju 

(näiteks tõendite avaldamisele ja solidaarvastutusele seatud piirangud); 

e) kohtuasjade haldamine ja parimad tavad, mis on seotud kohtualluvuse ja kohaldatava 

õigusega ning mitmes liikmesriigis toimuva samaaegse või järgneva menetlusega. 

Prioriteet 3. koolitused, mis hõlmavad konkurentsiõiguse majanduslikke aspekte.  

Taotlejatel palutakse valida vähemalt üks teema: 

a) majanduspõhimõtted ja majanduslikud aspektid (nt pakkumine ja nõudlus, kulude 

analüüs, subsideerimine ja strateegiline koostoime mitmesugustes konkurentsitingimustes, 

turu määratlemine, horisontaalselt ja vertikaalselt seotud turud, turujõud); 

b) majanduslike tõendite/uuringute hindamine kohtuvaidlustes ja nende menetluslik käsitlus, 

sh ülevaade praegu kasutatavatest hindamismeetoditest (kvalitatiivne ja kvantitatiivne 

hindamine), tutvustades nende eeliseid ja piiratust ning selgitades tulemuste 

järjepidevuse, usaldusväärsuse ja korratavuse tähtsust. 

Prioriteet 4. Koolitus, milles keskendutakse konkurentsiõiguse kohaldamisele reguleeritavates 

majandussektorites (nagu energeetika-, telekommunikatsiooni- või farmaatsiasektor).  

Taotlejatel palutakse valida vähemalt üks teema: 

a) Konkurentsiõiguse kohaldamisala reguleeritavates majandussektorites; 

b) Ettevõtja ja ettevõtjate ühenduse mõiste, mida kohaldatakse avalik-õiguslike isikute 

suhtes (st avalik-õiguslikud isikud ettevõtjatena vs avalik-õiguslikud isikud reguleerivate 

asutustena). 

Prioriteet 5. võttes arvesse riigiabi ajakohastamist ja liikmesriikide kohtute uut rolli õigusaktide 

rakendamisel, on soovitatav viia läbi koolitusi riigiabiga seotud teemadel. 

Taotlejatel palutakse valida vähemalt kaks allpool loetletud neljast teemast: 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf
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a) riigiabi mõiste
10

 (sealhulgas abi rahastamine maksutaoliste lõivude kaudu ja üldist 

majandushuvi pakkuvad teenused
11

); 

b) riigiabi ajakohastamise raames vastu võetud määrused, st peamiselt vähese tähtsusega abi 

määrus
12

 ja üldise grupierandi määrus
13

; 

c) liikmesriikide kohtute roll
14

 riigiabiõiguse rakendamisel (toetudes teatisele riigiabi 

reguleerivate õigusaktide jõustamise tagamise kohta liikmesriikide kohtute poolt ja 

tagasinõudmisteatisele
15

);  

d) kohtutele esitatud taotlused ajutiste meetmete võtmiseks ja nende seos Euroopa Kohtu 

menetlustega. 

 

VALDKOND 2: liikmesriikide kohtunike õiguskeeleoskuse parandamine.  

Õiguskeeleoskuse arendamine võib olla koolitusprogrammi peamine eesmärk.  

Prioriteet 6. projektid peaksid hõlmama õiguskeelekoolitust, mis on seotud konkurentsiõiguse 

kohaldamisel kasutatava spetsiifilise terminoloogiaga. Projektide põhieesmärk peaks olema 

geograafiliste/keeleliste barjääride ületamine, et luua ühine Euroopa õigusruum. 

Rahalise toetuse jaotamine prioriteetide vahel ning punktide jagamine  

Vt hindamiskriteeriumide suunised („HT.5115“), mis on avaldatud koos käesoleva toetustaotluste 

esitamise kutsega.  

4.2. Eelistatakse projekte, 

 mis hõlmavad astmelisi koolitusi, kus iga järgnev koolitus toetub eelmisele; 

                                                 
10 Komisjoni teatis riigiabi mõiste kohta ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses. (ELT C 262, 19.7.2016, lk 1–50). 
11 Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste õigusraamistik hõlmab järgmisi õigusakte: komisjoni teatis Euroopa riigiabi eeskirjade 

kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest makstava hüvitise suhtes (ELT C 8, 11.1.2012, lk 4–14); 

komisjoni 20. detsembri 2011. aasta otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi 

pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes (ELT L 7, 11.1.2012, lk 3–

10); Komisjoni teatis „Euroopa Liidu raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena” (ELT C 8, 

11.1.2012, lk 15–22). Komisjoni 25. aprilli 2012. aasta määrus (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 

kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 

26.4.2012, lk 8). 
12 Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 

kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8). 
13 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 

abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1–78).  

Komisjoni 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1084, millega muudetakse määrust (EL) nr 651/2014 sadama- ja lennujaamataristule 

antava abi, kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antavast abist teavitamise künnise, spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja 

veetmise taristule antava abi ja äärepoolseimaid piirkondi käsitlevate regionaalse tegevusabi kavade osas ning millega muudetakse määrust 

(EL) nr 702/2014 abikõlblike kulude arvutamise osas (ELT L 156, 20.6.2017, lk 1–18). 
14 Komisjoni teatis riigiabi reguleerivate õigusaktide täitmise tagamise kohta liikmesriikide kohtute poolt (ELT C 85, 9.4.2009, lk 1–22). 
15 Abi tagasinõudmist käsitlevate komisjoni otsuste tõhus rakendamine liikmesriikides (ELT C 272, 15.11.2007, lk 4–17). 
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 mis täiendavad üksteist ja/või on uuenduslikud ning ei kattu riiklikul tasandil muude 

koolituse pakkujate olemasolevate või kavandatud koolituste või projektidega;  

 mis hõlmavad mitme liikmesriigi kohtunikke ja innustavad seega võrgustike loomist. 

5. Vastuvõetavusnõuded  

 Taotlused tuleb saata hiljemalt 3. jaotises märgitud taotluste esitamise tähtajaks. 

 

 Taotlused tuleb esitada kirjalikult ja saata postiga (vt 8. jaotis), kasutades taotlusvormi ja selle 

lisasid, mis on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Nimetatud nõuetele mittevastavad taotlused lükatakse tagasi. 

 

6. Rahastamiskõlblikkuse, kõrvalejätmise, valiku ja toetuse määramise kriteeriumid 

6.1 Kõlblikkuskriteeriumid 

 

Projektid peavad vastama järgmistele tingimustele: 

 

a) nende esitajaks peavad olema asutused, avaliku või erasektori organisatsioonid, mis on 

nõuetekohaselt asutatud rahastamiskõlblikus riigis, või rahvusvaheline organisatsioon. 

Kolmandate riikide organisatsioonid võivad osaleda koostööpartneritena, kuid nende kulusid ei 

saa pidada rahastamiskõlblikeks. Lisaks ei saa nad esitada projekte ega olla kaastaotlejad 

(kaastoetusesaajad). Kasumit taotlevad organisatsioonid peavad taotluse esitama koos avaliku 

sektori asutuste või eraõiguslike mittetulundusorganisatsioonidega. Euroopa Liidu asutustel, mis 

kuuluvad finantsmääruse
16

 artikli 208 reguleerimisalasse, ei ole õigust toetust taotleda, kuid nad 

võivad olla taotlusega seotud. Nende kulusid ei saa aga kaasrahastada toetuse vahenditest;  

 

b) need peavad olema suunatud sihtrühmale, mis on kindlaks määratud käesoleva toetustaotluste 

esitamise kutse punktis 2.2; 

 

c) nende eesmärk peab olema saada ELi toetust, mis ei või olla väiksem kui 50 000 eurot ega 

suurem kui 400 000 eurot; 

 

d) need ei tohi olla lõppenud ega alanud enne toetustaotluse esitamise tähtaega. 

 

6.2 Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid 

 

6.2.1  Menetluses osalemisest kõrvalejätmine
17

 

                                                 
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 

suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (muudetud). 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF and http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR  

Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (muudetud). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN and http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN  
17 Finantsmääruse artikli 106 lõige 1. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN
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Taotlejad jäetakse toetustaotluste menetluses osalemisest kõrvale, kui nende kohta kehtib mis 

tahes järgmine asjaolu: 

(a) taotleja on pankrotis, tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus, 

tema vara haldab likvideerija või kohus, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, 

peatanud äritegevuse või on liikmesriigi õigusnormide alusel toimuva samalaadse menetluse 

tõttu analoogses olukorras; 

(b) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et taotleja on jätnud täitmata 

maksude või sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustused, mis tulenevad tema 

asukohariigi, hankija asukohariigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusest;  

(c) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tuvastatud, et taotleja on süüdi tõsises 

ametialases väärkäitumises, olles rikkunud selle kutseala suhtes kohaldatavaid õigus- või 

eetikanorme, mille esindaja ta on, või õigusvastases tegevuses, mis mõjutab tema ametialast 

usaldusväärsust, kui selline tegevus osutab süülisele tahtlusele või raskele hooletusele, 

sealhulgas eelkõige järgmisele: 

(i) menetlusest kõrvalejätmise aluste puudumise või valikukriteeriumide täitmise või 

lepingu/ toetuslepingu täitmise kontrollimiseks nõutavate andmete moonutamine 

pettuse või hooletuse teel; 

(ii) teiste ettevõtjatega kokkuleppe sõlmimine konkurentsi moonutamise eesmärgil; 

(iii)intellektuaalomandi õiguste rikkumine; 

(iv) püüe mõjutada toetustaotluste menetlemise/toetuse määramise menetluse ajal 

hankija otsustusprotsessi; 

(v) püüe saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda toetustaotluste 

menetlemisel/toetuse määramise menetluses põhjendamatu eelise; 

(d) lõpliku kohtuotsusega on tõendatud, et taotleja on süüdi ühes järgmises rikkumises: 

(i) pettus nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste 

finantshuvide kaitse konventsiooni artikli 1 tähenduses; 

(ii) korruptsioon, nagu on määratletud nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud 

Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud 

korruptsiooni vastu võitlemise konventsiooni artiklis 3 ning nõukogu 

raamotsuse 2003/568/JSK artikli 2 lõikes 1 ning hankija või ettevõtja asukohariigi 

või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õiguses; 

(iii)osalemine kuritegelikus organisatsioonis, nagu on määratletud nõukogu 

raamotsuse 2008/841/JSK artiklis 2; 

(iv) rahapesu või terrorismi rahastamine, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ artiklis 1; 

(v) terroriaktide toimepanek või terroritegevusega seotud õigusrikkumised, nagu on 

määratletud vastavalt nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1 ja 3, või 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0625(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN
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õigusrikkumisele üleskutsumine, sellele kaasaaitamine, sellele kihutamine või 

selle katse, nagu on osutatud kõnealuse otsuse artiklis 4; 

(vi) laste tööjõu kasutamine või muud inimkaubanduse vormid, nagu on määratletud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL artiklis 2; 

(e) eelarvest rahastatava lepingu täitmisel on taotleja peamiste kohustuste täitmise osas esinenud 

märkimisväärseid puudujääke, mille tulemusel on tulnud leping ennetähtaegselt lõpetada või 

kohaldada leppetrahve või muid lepingujärgseid karistusi, või mis avastati eelarvevahendite 

käsutaja, OLAFi või kontrollikoja poolt tehtud kontrollide, auditite või juurdluste käigus;  

(f) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et taotleja on eiranud eeskirju 

nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõike 2 tähenduses; 

6.2.2 Toetuse andmise välistamine
18

 

Toetust ei anta taotlejale, kes toetuse andmise menetluse käigus on 

a) finantsmääruse artikli 106 kohases kõrvalejätmist põhjustavas olukorras; 

 

b) menetluses osalemiseks vajalike andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed 

esitamata jätnud; 

 

c) varem osalenud menetlusdokumentide ettevalmistamisel, millest tulenevat konkurentsi 

moonutamist ei saa heastada. 

 

Taotluse esitajad peavad allkirjastama kirjaliku kinnituse selle kohta, et nad ei ole üheski 

finantsmääruse artikli 106 lõikes 1 või artiklis 107 osutatud olukorras. Kinnitus on kättesaadav 

kontrollikoja veebilehel (http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).  

 

 

6.3 Valikukriteeriumid 

 

Taotluste puhul, mis vastavad toetuskõlblikkuse kriteeriumidele ning ei vasta menetlusest 

kõrvalejätmise kriteeriumidele, hinnatakse nende finants- ja tegevussuutlikkust. 

 

6.3.1  Finantssuutlikkus
19

 

 

Taotlejatel peavad olema stabiilsed ja piisavad rahastamisallikad, et tagada tegevus kogu projekti 

vältel, ning nad peavad osalema projekti rahastamises. Taotlejate finantssuutlikkust hinnatakse 

taotlusele lisatavate järgmiste tõendavate dokumentide alusel: 

a) väikese maksumusega toetused (≤ 60 000 eurot): kirjalik kinnitus;  

b) toetused > 60 000 eurot: kirjalik kinnitus ja 

KAS 

                                                 
18 Finantsmääruse artikkel 107. 
19 Finantsmääruse artikli 131 lõige 3 ja artikli 132 lõige 1 ning määruse kohaldamise eeskirjade artikkel 202. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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viimase lõppenud eelarveaasta kasumiaruanne ja bilanss 

VÕI 

äriplaan (eespool nimetatud dokumentide asemel), kui tegemist on hiljuti asutatud 

üksusega. 

 

Kui Euroopa Komisjon on nende dokumentide põhjal seisukohal, et finantssuutlikkust ei ole 

tõendatud rahuldavalt, võib ta 

o küsida lisateavet; 

o teha ettepaneku eelmakseta toetuslepingu sõlmimiseks; 

o teha ettepaneku mitmes osas väljamakstavate eelmaksetega toetuslepingu sõlmimiseks; 

o teha ettepaneku pangatagatisega eelmaksetega toetuslepingu sõlmimiseks
20

; 

o taotluse tagasi lükata.  

Avaliku sektori asutuste suhtes finantssuutlikkuse kontrolli ei kohaldata. 

 

6.3.2 Tegevussuutlikkus
21

 

Taotlejatel peab olema projekti või tööprogrammi täitmiseks vajalik ametialane pädevus ja 

kvalifikatsioon. Taotlejad peavad esitama kirjaliku kinnituse ja järgmised tõendavad 

dokumendid: 

 organisatsiooni tegevusaruanded (vajaduse korral);  

 lühikirjeldus selle kohta, milliseid olemasolevaid ametialaseid pädevusi/vahendeid 

kasutatakse projekti rakendamisel, ja/või põhiliste tegevuse juhtimise ja elluviimise eest 

vastutavate isikute elulookirjeldus; 

 ammendav loetelu eelmiste elluviidud projektide ja toimingute kohta, mis on seotud 

asjaomase toetustaotluste esitamise kutse poliitikavaldkonna või selle raames võetavate 

meetmetega; 

 projektiga seotud loodusvarade või majandusressursside inventarinimestik. 

 

6.4 Toetuse andmise kriteeriumid 

 

Hinnatakse vaid taotlusi, mis vastavad eespool nimetatud valikukriteeriumidele. 

Hindamiskriteeriumide eesmärk on tagada, et valituks osutuksid kvaliteetsed projektid, millega 

täidetakse asjaomase projektikonkursi eesmärgid ja prioriteedid võimalikult suurel määral ja 

kulutõhusalt. Projektides tuleb püüda tagada koostoime muude ELi vahendite ja programmidega 

ning vältida kattumist käimasolevate projektidega ning nende dubleerimist.  

 

                                                 
20 Finantsmääruse artikkel 134 ning määruse kohaldamise eeskirjade artikkel 206. 
21 Finantsmääruse artikli 131 lõige 3 ja artikli 132 lõige 1 ning määruse kohaldamise eeskirjade artikkel 202. 
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Kõiki projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel 

 

 

1) Asjakohasus toetustaotluste esitamise kutse eesmärkide ja prioriteetide seisukohalt (30 

punkti) 

a) Mil määral vastab taotlus toetustaotluste esitamise kutse 4. Jaotises osutatud eesmärkidele, 

soovitatud valdkondadele, prioriteetidele ja eelistustele (10 punkti) 

b) Kas käsitletavad teemad on projekti geograafilist rakendamisulatust silmas pidades asjakohased 

ja kas need täiendavad muid riiklikke/Euroopa tasandi meetmeid, ning viide usaldusväärsele 

vajaduste hindamisele (10 punkti) 

c) Kas taotlus vastab Euroopa lisaväärtuse nõudele, mis on esitatud punktis 2.1 (10 punkti) 

 

2) Projekti kvaliteet selle ülesehituse, esitlemise, korraldamise ja rakendamise alusel (30 punkti) 

a) Kas metoodika (lähenemisviis, väljapakutud meetmete üksikasjalikkus ja spetsiifilisus, tegevuse 

asjakohasus eeldatava sihtrühma jaoks, esinejate kompetentsus, jälgimissüsteem, jms) ja 

ajakava on sobilikud projekti soovitud tulemuse saavutamiseks? (15 punkti) 

b) Kas projektis on välja toodud sobivad vahendid (nt võrgustikud, partnerlus asjaomaste 

asutustega, turundusstrateegia ja -suutlikkus), mis on sihtrühmani jõudmiseks vajalikud? (15 

punkti) 

3) Projekti geograafiline ulatus, oodatavad tulemused, levitamine ja jätkusuutlikkus (20 

punkti). 

a) Kui ulatuslik on projekti oodatavate tulemuste geograafiline mõju partneritele, osalejatele ja 

sihtrühmale? (10 punkti) 

b) Kas tulemused on saavutatavad ja asjakohased ning kas tulemuste mõju võiks olla kestlik? (10 

punkti) 

4) Kulutõhusus (20 punkti) 

a) Kas projekti eelarve on oodatavaid tulemusi arvestades ja kohtuniku koolituspäeva maksumuse 

osas mõistlik? (10 punkti) 

b) Kas igas eelarvejaos ette nähtud kulud tagavad hea hinna ja kvaliteedi suhte ning kas koolitajate 

tasud ja projekti üldkulud on mõistlikul määral vastavuses (võttes eelkõige arvesse osalejate 

kulude katmist)? (10 punkti). 

Toetuse saamiseks peab projekt saama vähemalt 50 % võimalikest punktidest kriteeriumide 1, 2 ja 

4 puhul ning vähemalt 60 punkti 100st. 

Hindamismenetluse käigus võib komisjon küsida lisadokumente/selgitusi ning soovitada vajalike 

tehniliste ja rahaliste kohanduste tegemist. Kui hindamismenetlus, mis hõlmab komisjoni toetuse 

andmise otsuse vastuvõtmist, on lõpule viidud, teavitab komisjon iga taotlejat lõppotsusest ja 

edasistest sammudest ning toetuslepingu ettevalmistamiseks tehtavatest ettevalmistustest. 
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7. Finantstingimused
22

 

7.1 Projektide rakendamisel peavad toetusesaajad täitma finantsmäärust (eriti esimese osa VI jaotist) 

ja selle 2012. aasta kohaldamiseeskirju, võttes arvesse tehtud muudatusi
23

. 

7.2 Programmi raames antav toetus ei tohi katta kogu meetmekulu, ELi osa võib moodustada kuni 

80 % ning erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel maksimaalselt 90 % meetme 

rahastamiskõlblikest kogukuludest, näiteks kui taotleja on Euroopa, riigi või piirkonna tasandil 

loodud üksus, mille eesmärk on koolitada liikmesriikide kohtunikke, Euroopa, riigi või piirkonna 

tasandi konkurentsiõiguse kohtunike liit, või kui taotlejad on pärit finantsabi saavatest või 

finantsjärelevalve alla kuuluvatest liikmesriikidest (Küpros, Kreeka, Iirimaa, Portugal, Rumeenia 

ja Hispaania). 

 

Vähemalt 20 % (erijuhtudel 10 %) rahastamiskõlblike kulude kogusummast peab seega kandma 

taotleja, partnerid või muu rahastaja.  

7.3 Toetuste mittekumuleerumise põhimõte: käesoleva programmi projekti kaasrahastamist ei saa 

ühildada mitte ühegi teise Euroopa Liidu eelarvest rahastatava programmi kaasrahastamisega. 

7.4 Projekt ei tohi olla lõppenud ega alanud enne toetustaotluse esitamise tähtaega. 

7.5 Mitterahalisi sissemakseid ei või kaasata projekti eelarvesse kuluna ja need ei ole 

kaasrahastamiseks vastuvõetavad, välja arvatud juhul, kui need kuuluvad määruse nr 1382/2013
24

 

põhjenduse 7 reguleerimisalasse. 

7.6 Rahastamiskõlblikke kulusid käsitlevad eeskirjad on esitatud käesolevale toetustaotluste 

esitamise kutsele lisatud toetuslepingu projekti üldtingimustes. 

7.7 Sellise tegevuse puhul, mida võivad ellu viia nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud isikud, peaks 

avalike-õiguslike asutuste makstav käibemaks, mida ei saa maha arvata, olema rahastamiskõlblik, 

kui seda makstakse selliste meetmete rakendamiseks, mida ei saa käsitada avaliku võimu 

teostamisena, näiteks seoses koolitustegevusega või teadlikkuse tõstmisega. 

7.8 Taotleja peab esitama tasakaalustatud eelarve projekti (eurodes), milles on näidatud 

kaasrahastamise muud allikad kui ELi eelarve. 

7.9 Majutus- ning toitlustuskulud tuleb hüvitada ühikuhindade alusel, nende summade 

sätestamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni personali lähetuste majutuskulude ja päevarahade 

astmestikust
25

. Poolepäevaste seminaride korral kohaldatakse 50 % rahastamismäära. 

7.10 Toetusesaaja (või toetusesaajad, kui tegemist on mitme toetusesaajaga) on juht, kellele toetus 

makstakse. Kõik kulud peab selleks, et need oleksid rahastamiskõlblikud, olema kandnud 

toetusesaaja. Teenused/kaubad peab tellima toetusesaaja ning arved tuleb esitada toetusesaaja 

                                                 
22 Lisatingimused on esitatud toetuslepingu projektis, mis on avaldatud veebisaidil 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html.  
23 Vt joonealune märkus 16.  
24 „Euroopa Liit peaks hõlbustama liidu õiguse rakendamise alast koolitustegevust, käsitades osalevate õigusalatöötajate liikmesriikide 

ametivõimude poolt makstud töötasusid rahastamiskõlblike kuludena või mitterahalise kaasrahastamisena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012 (1) („finantsmäärus“).“. 
25 Teave avaldatakse koos käesoleva toetustaotluste esitamise kutsega. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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nimele. Kui teenuste/kaupade eest maksab mõni teine partner, loetakse need mitterahaliseks 

osalemiseks ning seega ei saa neid käsitada rahastamiskõlblike kuludena. 

7.11 Projektide eesmärk ega tulemus ei tohi olla kasumi tootmine. Tulu on mis tahes summa, mille 

puhul projekti tegelik kogutulu ületab tegelikke kogukulusid. Tulu ilmnemise korral 

vähendatakse toetuse lõppsummat tuluga samaväärse summa võrra. 

7.12 Komisjon võib anda küsitud summast väiksemat toetust. Kui komisjoni antav toetus on väiksem 

kui taotleja taotletud rahaline abi, peab taotleja leidma vajalikud lisavahendid või vähendama 

projekti kogukulu nii palju, et tagada projekti elujõulisus, ilma et sellega mõjutatakse selle 

eesmärke või sisu. Mõnel juhul võidakse otsustada, et toetust antakse üksnes osale kavandatud 

meetmest. Komisjon ei anna ühele ja samale projektile mitu korda toetust. 

7.13 Komisjoni toetus on projekti hinnangulise kogukulu suhtes proportsionaalne ning kui tegelik 

kogukulu on väiksem kui hinnanguline kogukulu, vähendatakse seda proportsionaalselt. 

7.14 Toetuste kohta sõlmitakse kirjalik leping, mis hõlmab ka vahendeid teatava protsendi tegelikult 

kantud rahastamiskõlblike kulude hüvitamiseks. Ühe või mitme toetusesaajaga meetme 

toetuslepingut kasutatakse vajaduse korral, vaadeldes iga juhtumit eraldi. Leping on tüüpleping, 

selle tingimusi ei tohi muuta ning tingimuste suhtes ei saa läbirääkimisi pidada. 

7.15 Maksetingimused: komisjoni toetust makstakse üldjuhul kahes osas: eelmakse (kuni 50 % kogu 

toetusest) pärast toetuslepingu sõlmimist toetusesaaja taotluse alusel ning ülejäänud pärast seda, 

kui komisjon on saanud projekti lõpparuande ja lõpliku finantsaruande ning need heaks kiitnud.  

8. Taotluste esitamine 

8.1 Taotlused tuleb esitada taotluste tüüpvormis, millele on lisatud F osas loetletud lisad.  

8.2 Taotlusele peab alla kirjutama isik, kellel on õigus võtta taotleja nimel õiguslikult siduvaid 

kohustusi.  

8.3 Vorme saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html  

 Kasutajatugi: küsimused projektikonkursi kohta võib saata e-postiga järgmisele aadressile: 

COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4 Taotlused peavad olema täielikud (sisaldama lisas „Kontrollnimekiri taotlejatele“ märgitud 

dokumente), allkirjastatud, kuupäevastatud ning need tuleb saata kahes eksemplaris (üks 

allkirjastatud originaaleksemplar ja üks elektrooniline koopia) hiljemalt 16. aprillil 2018 postiga 

või kullerpostiga (arvestatakse postitemplit või kullerpostiettevõttele üleandmise kviitungi 

kuupäeva).  

Postiga tuleb taotlus saata aadressil: 

European Commission 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP  

MADO 20/043 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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1049 Brussels 

Belgium 

Kui taotlus tuuakse isiklikult kohale või saadetakse kullerpostiga, siis järgmisel aadressil: 

European Commission 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP  

Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgium 

 

 

Palume tagada, et: märge „CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY THE 

REGISTRY“ oleks ümbrikul selgelt näha. 

 

 

8.5 Taotlused tuleb koostada ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest – eelistatavalt inglise keeles –, 

kasutades taotlusvormi. Kui taotlused esitatakse mõnes muus keeles kui inglise keel, tuleb 

lisada ingliskeelne kokkuvõte.  

8.6 Taotlejaid teavitatakse projektide hindamistulemustest esimesel võimalusel. Taotlejad peaksid 

aga teadma, et toetuse andmise kogu menetlus võtab aega kuni 9 kuud alates toetustaotluste 

esitamise kutse avaldamise kuupäevast. 

9.  Avakoosolek 

 Taotluse eelarve peab hõlmama koordineeriva organisatsiooni ühe või kahe esindaja 

(sealhulgas projekti koordinaatori ning, kui tegemist ei ole ühe ja sama isikuga, siis ideaaljuhul 

ka finantskoordinaatori) Brüsselisse ja sealt tagasi sõidu ning ühe öö majutuskulusid (vajaduse 

korral). Nimetatud kulud võimaldavad edukatel taotlejatel osaleda ühepäevasel avakoosolekul, 

mis käsitleb projekti juhtimist, haldusaspekte ja aruandluskohustusi. 

10. Projekti rakendusperiood ja muud aspektid 

10.1 Projektide maksimaalne kestus on 24 kuud.  

10.2 Toetuslepingu projekt muutub õiguslikult siduvaks alles pärast seda, kui ka komisjon on selle 

allkirjastanud.  

10.3 Pärast projekti lõppemist peavad toetusesaajad saatma toetuslepingus märgitud aja jooksul 

komisjonile eespool nimetatud aadressil projekti lõpparuande, mis sisaldab lõplikku tehnilist 

ja finantsaruannet, millele on lisatud lõppmakse taotlus. Lõpparuanne peaks sisaldama 

üksikasjalikku teavet mis tahes takistuste, osalejate hinnangu (nt tagasisidevormide kaudu), 

saavutatud tulemuste, nende tulemuste levitamise ja kokkuvõtete kohta.  

10.4 Toetusesaajatel võidakse paluda teha tulemused komisjonile kättesaadavaks nende levitamiseks 

kasutatavas ja sobivas autoriõiguse piiranguteta vormis, nagu käsiraamatud, väljaanded, 

tarkvara ja veebisaidid. 

11. Reklaam 
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11.1 Euroopa Komisjon. 

 Kõik eelarveaasta käigus antud toetused tuleb teha teatavaks liidu institutsioonide veebisaidil 

toetuste andmise eelarveaasta sulgemisele järgneva aasta esimesel poolel. Teabe võib avaldada 

ka muu asjakohase teabekanali kaudu, sealhulgas Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon avaldab 

järgmise teabe: 

  

  

  

 

 Toetusesaaja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral
26

, mis on esitatud taotlemise ajal, 

loobutakse teabe avaldamisest juhul, kui selline avalikustamine võib seada ohtu asjaomaste 

üksikisikute õigused ja vabadused, mida kaitstakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, või 

kahjustada toetusesaajate ärihuve. 

 

11.2 Toetusesaaja. 

 Toetusesaajad peavad selgelt näitama Euroopa Liidu osalust kõikides väljaannetes või seoses 

toimingutega, mille jaoks toetust kasutati. Sellega seoses tuleb toetusesaajatel seada kõigis 

väljaannetes, plakatitel, programmides ja muudel kaasrahastatud projekti raames valmistatud 

toodetel esikohale Euroopa Komisjoni nimi ja embleem.  

Selleks tuleb neil kasutada teksti, embleemi ja vastutuse välistamise klauslit, mis on 

kättesaadav aadressil http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm. 

 Kui seda nõuet ei täideta, võidakse toetusesaaja toetust kooskõlas toetuslepingu või toetuse 

andmise otsuse tingimustega vähendada. Lisaks palub toetusesaaja kõikidel projektis osalejatel 

täita hindamisvormi, mille tulemused edastatakse Euroopa Komisjoni konkurentsi 

peadirektoraadile. 

12. Andmekaitse 

 Kõiki taotlustes esitatud isikuandmeid töödeldakse komisjoni määruse nr 45/2001 alusel ning 

kooskõlas väljakuulutatud menetlusega ja Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikule selle kohta 

esitatud asjakohase teatisega. Isikuandmete kaitset käsitleva avalduse eesmärk on teavitada kõiki 

andmesubjekte, kelle andmeid töödeldakse seoses taotluste hindamisega ning toetuslepingu 

ettevalmistamise, rakendamise ja järelmeetmetega.  

Taotlejatel palutakse regulaarselt kontrollida isikuandmete kaitse avaldust 

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html), et olla 

nõuetekohaselt teavitatud võimalikust ajakohastamisest, mis võib toimuda taotluste esitamiseks 

tähtajaks.  

 

                                                 
26 Finantsmääruse artikkel 35 ja artikli 128 lõige 3 ning määruse kohaldamise eeskirjade artikkel 191. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

