Mai 2022

Juhised
• Kinnitusele allakirjutanud üksus jätab valikud [püstkirjas nurksulgudes] alles
või kustutab need nagu kohane.
• Kinnitusele allakirjutanud üksus kustutab ja/või asendab märkused [halli
värvi kursiivis nurksulgudes] nagu kohane.

Kandidaadi kinnitus
Viide: taotlus auhinnale „Access City 2023“ kandideerimiseks
Allakirjutanu [sisestada vormile allakirjutanud isiku nimi], kes esindab:
(ainult juriidiliste isikute ja juriidilise isikuna määratlemata üksuste puhul) järgmist
üksust:
Ametlik täisnimi:
Ametlik õiguslik vorm:
Ametlik registreerimisnumber:
Täielik ametlik aadress:
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number:
(edaspidi: isik),

[kellel on õigus kirjutada alla käesolevale kinnitusele ka järgmiste isikute nimel1:
[insert names of other entities on behalf of which the declaration is being signed]
(1) kinnitab, et [see] [iga] üksus vastab täielikult auhinna menetluskorras esitatud
kriteeriumidele;
I. ISIKU KÕRVALEJÄTMINE
(2) kinnitab, et [see] [iga] isik ei ole mõnes järgmises olukorras. Kui on, siis palun
nimetage kinnituse lisas see olukord ja isiku nimi ning esitage lühike selgitus.
a) see on pankrotis, tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus,
tema vara haldab likvideerija või kohus, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega,
tema äritegevus on peatatud või ta on liidu või siseriiklikust õigusest tuleneva
samalaadse menetluse tõttu analoogses olukorras;
b) lõpliku kohtu- või haldusotsusega on tõendatud, et ta on jätnud täitmata kohaldatavast
õigusest tulenevad maksukohustused (sh sotsiaalmaks);
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Kui on lubatud erinevad kinnituse allkirjastamise võimalused, tutvuge ka konkursikutsega.

c) lõpliku kohtu- või haldusotsusega on tõendatud, et ta on süüdi tõsises ametialases
väärkäitumises, olles rikkunud sellele kutsealale kohaldatavaid õigus- või eetikanorme,
mille esindaja ta on, või süülises tegevuses, mis mõjutab tema ametialast
usaldusväärsust, kui selline tegevus osutab süülisele tahtlusele või raskele
hooletusele, sealhulgas eelkõige alljärgnevale:
i) kõrvalejätmise aluste puudumise, kvalifitseerimistingimuste täitmise või lepingu või
toetusotsuse täitmise kontrollimiseks nõutavate andmetega seotud petturlik või
hooletusest tingitud eksitamine;
ii) teiste isikutega kokkuleppe sõlmimine konkurentsi moonutamise eesmärgil;
iii) intellektuaalomandi õiguste rikkumine;
iv) püüe mõjutada väljavalimismenetluse ajal komisjoni/ameti otsuseid;
v) püüe saada konfidentsiaalset teavet, mis võib anda konkursil põhjendamatu
eelise;
d) lõpliku kohtuotsusega on tõendatud, et ta on süüdi ühes alljärgnevast:
i) pettus direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 3 ja nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktiga
koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artikli 1 mõistes;
ii) korruptsioon direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 4 lõike 2 mõistes, aktiivne
korruptsioon nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste
ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastu
võitlemise konventsiooni artikli 3 mõistes, nõukogu raamotsuse 2003/568/JSK
artikli 2 lõikes 1 osutatud käitumine või muus kohaldatavas õiguses määratletud
korruptsioon;
iii) kuritegeliku ühendusega seotud käitumine, millele on osutatud nõukogu
raamotsuse 2008/841/JSK artiklis 2;
iv) rahapesu või terrorismi rahastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
(EL) 2015/849 artikli 1 lõigete 3, 4 ja 5 mõistes;
v) terroriaktide toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklite 1 ja 3 mõistes; õigusrikkumisele
üleskutsumine, kaasaaitamine või kihutamine või sellise rikkumise katse, mida on
mainitud kõnealuse otsuse artiklis 4;
vi) lapstööjõu kasutamine või muud inimkaubandusega seotud süüteod, millele on
osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL artiklis 2;
e) liidu eelarvest rahastatava lepingu või toetusotsuse täitmisel on taotleja peamiste
kohustuste täitmises esinenud märkimisväärseid puudujääke, mille tulemusena on
tulnud leping ennetähtaegselt lõpetada või kohaldada leppetrahve või muid lepingulisi
karistusi, või mis avastati eelarvevahendite käsutaja, OLAFi või kontrollikoja
korraldatud kontrollide, auditite või uurimise käigus;
f) lõpliku kohtu- või haldusotsusega on tõendatud, et ta on nõukogu määruse (EÜ,
Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõike 2 mõistes eiranud eeskirju;
g) lõpliku kohtu- või haldusotsusega on tõendatud, et isik on teises jurisdiktsioonis loonud
üksuse kavatsusega hoida kõrvale tema registrijärgse asukoha, peakontori asukoha
või peamise tegevuskoha jurisdiktsioonis kehtivatest maksu-, sotsiaal- või muudest
juriidilistest kohustustest;
h) (ainult juriidiliste isikute ja juriidilise isikuna määratlemata üksuste puhul) lõpliku kohtu
või haldusotsusega on tõendatud, et isik on loodud punktis g sätestatud kavatsusega;
i) punktides c–h nimetatud juhtudel kehtivad isiku puhul:
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i. (tulevase) Euroopa Prokuratuuri, kontrollikoja, Euroopa Pettustevastase Ameti või
siseaudiitori korraldatud auditi/uurimise või ELi institutsiooni, ameti, asutuse või
organi eelarvevahendite käsutaja vastutusel korraldatud muu kontrolli või auditi
käigus kindlaks tehtud asjaolud;
ii. mittelõplikud kohtu- või haldusotsused, mis sisaldavad kutse-eetika normide
järelevalve eest vastutava pädeva organi võetud distsiplinaarmeetmeid;
iii. ELi eelarve täitmise volitustega üksuste või isikute otsustes nimetatud asjaolud;
iv. liidu vahendeid rakendavate liikmesriikide edastatud teave;
v. liidu konkurentsiõiguse rikkumist puudutavad komisjoni otsused või liidu/liikmesriigi
konkurentsiõiguse rikkumist puudutavad riigi pädeva asutuse otsused või
vi. ELi institutsiooni, ameti, asutuse või organi eelarvevahendite käsutaja otsused isiku
kõrvalejätmise kohta.
II. TOETUSE SAAMISE JAOKS HÄDAVAJALIKU FÜÜSILISE ISIKU KÕRVALEJÄTMINE2

(5) kinnitab, et toetuse saamiseks hädavajalik füüsiline isik ei ole ühes järgmistest
olukordadest (kui on, siis palun nimetage kinnituse lisas see olukord ja isiku
nimi ning esitage lühike selgitus):
eespool nimetatud olukord c (tõsine ametialane väärkäitumine);
eespool nimetatud olukord d (pettus, korruptsioon või muu kuritegu);
eespool nimetatud olukord e (märkimisväärsed puudujäägid lepingu täitmises);
eespool nimetatud olukord f (eeskirjade eiramine);
eespool nimetatud
kõrvalehiilimiseks);

olukord

g

(üksuse

loomine

juriidilistest

kohustustest

eespool kirjeldatud olukord i.
III. TEGELIKU KASUSAAJA VÕI ESINDUS-, OTSUSTUS- VÕI KONTROLLIÕIGUSEGA FÜÜSILISE VÕI
JURIIDILISE ISIKU KÕRVALEJÄTMINE

Seda ei kohaldata füüsilistele isikutele, liikmesriikidele ega kohalikele
omavalitsustele
(6) kinnitab, et kui füüsiline või juriidiline isik, kes on eelnimetatud isiku(te) haldus-,
juhtimis- või järelevalveorgani liige, kellel on nimetatud isikuga seotud esindus-,
otsustus- või kontrolliõigus (nt ettevõtte direktor, juhatuse või nõukogu liige ja
füüsilisest või juriidilisest isikust enamusaktsionär), kes on isiku(te) taga olev tegelik
kasusaaja (direktiivi (EL) nr 2015/849 artikli 6 punktis 3 nimetatud tegelik tulusaaja), ei
ole ühes järgmistest olukordadest Kui on, siis palun nimetage kinnituse lisas see
olukord ja isiku nimi ning esitage lühike selgitus.
– eespool nimetatud olukord c (tõsine ametialane väärkäitumine);
– eespool nimetatud olukord d (pettus, korruptsioon või muu kuritegu);
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Kui füüsiline isik on toetusetaotluses määratletud toetuse saamiseks või finantsmääruse artikli 136 lõike 4 punkti c
mõistes juriidilise kohustuse täitmiseks hädavajalik (nt uuringu eest vastutav teadlane).
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– eespool nimetatud olukord e (märkimisväärsed puudujäägid lepingu täitmises);
– eespool nimetatud olukord f (eeskirjade eiramine);
-

eespool nimetatud olukord g (üksuse loomine juriidilistest
kõrvalehiilimiseks);
eespool nimetatud olukord h (isiku loomine juriidilistest
kõrvalehiilimiseks);

kohustustest
kohustustest

eespool kirjeldatud olukord i.

III. ISIKU VÕLGADEGA SEOTUD PIIRAMATU VASTUTUSEGA FÜÜSILISE VÕI JURIIDILISE ISIKU
KÕRVALEJÄTMINE

Siinses osas käsitletakse vaid kinnitusi sellise isiku kohta, kelle võlgade eest
vastutab füüsiline või juriidiline isik piiramatult
(7) kinnitab, et eelnimetatud isiku(te) võlgade eest piiramatult vastutav füüsiline või
juriidiline isik ei ole ühes järgmistest olukordadest. Kui on, siis palun nimetage
kinnituse lisas see olukord ja isiku nimi ning esitage lühike selgitus.
– eespool nimetatud olukord a (pankrot);
– eespool nimetatud olukord b (maksude, sh sotsiaalmaksu tasumise kohustuste
täitmata jätmine).
V. KONKURSIST KÕRVALEJÄTMISE ALUSED
(8) kinnitab, et [the] [each] isik:
ei osalenud selle konkursi korraldusdokumentide ettevalmistamises, kui see tähendaks
võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist (sh konkurentsi moonutamine, mida ei saa muul
moel heastada). Kui on, siis palun märkige kinnituse lisasse selle isiku nimi ja
esitage lühike selgitus.

VI. PARANDUSMEETMED
Kui isik kinnitab / isikud kinnitavad, et on ühes eespool loetletud kõrvalejätmist põhjustavas
olukorras, tuleb märkida selle olukorra parandamiseks võetud meetmed, et tõendada
seeläbi oma usaldusväärsust. See võib hõlmata näiteks tehnilisi, korralduslikke või
töötajatega seotud meetmeid olukorra kordumise vältimiseks, kahju hüvitamist, trahvide
maksmist või maksude (sh sotsiaalmaksu) tasumist. Siinse kinnituse lisas tuleb esitada ka
parandusmeetmete võtmist tõendavad dokumendid. See ei kehti kinnituse punktis d
nimetatud olukordade puhul.
VII. NÕUDMISE KORRAL ESITATAVAD TÕENDID
Komisjon/amet võib kõigilt siinse kinnitusega hõlmatud isikutelt küsida teavet ja
asjaomaseid tõendeid kõigi haldus-, juht- või järelevalveorgani liikmest füüsiliste või
juriidiliste isikute kohta, esindus-, otsustus- või kontrolliõigusega füüsiliste või juriidiliste
isikute kohta (sh omandi- või kontrollistruktuuri kuuluvad juriidilised ja füüsilised isikud ning
tegelikud kasusaajad) ning toetusetaotluses käsitletud toetuse saamiseks või
tegevuse/tööprogrammi elluviimiseks hädavajalike füüsiliste isikute kohta.
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Komisjon/amet võib nõuda igalt siinse kinnitusega hõlmatud isikult tõendeid isiku enda
kohta ja tema võlgade eest piiramatult vastutavate füüsiliste või juriidiliste isikute kohta.
Nõuda võib järgmisi tõendeid:
punktides a, c, d, f, g ja h kirjeldatud olukordade kohta: hiljutine karistusregistri väljavõte
või selle puudumise korral üksuse asukohariigi kohtu- või haldusasutuse hiljuti koostatud
samaväärne dokument, mis tõendab vastavust kõnealustele nõuetele;
punktis b kirjeldatud olukorra kohta: asjaomase riigi pädevate asutuste hiljuti väljaantud
tõendid. Need dokumendid peavad tõendama, et üksus on maksnud kõik temalt nõutavad
maksud, sh käibemaks, füüsilise isiku tulumaks (ainult füüsilised isikud), äriühingu
tulumaks (ainult juriidilised isikud) ja sotsiaalkindlustusmaksed. Kui asjaomases riigis ei
anta eespool kirjeldatud dokumente välja, võib nende asemel esitada vandega kinnitatud
avalduse, mis on tehtud õigusasutuse või notari ees, või selle puudumisel ausõnalise
avalduse, mis on tehtud isiku asukohariigi haldusasutuse või kvalifitseeritud
kutseühenduse ees.
Kui isik on juba esitanud Komisjonile tõendid teise väljavalimismenetluse jaoks, siis on
need dokumendid välja antud mitte hiljem kui aasta enne taotluse esitamist ja need
peavad antud kuupäeval veel kehtima.
Kui siinse kinnitusega hõlmatud isikule otsustatakse anda auhind, nõustub ta konkursi
eeskirjades sätestatud üldtingimustega.
Eelnimetatud isik peab komisjoni kohe teavitama, kui kinnituses esitatu ei pea enam
paika.
Siinse kinnitusega hõlmatud isiku võib konkursilt eemaldada ja kohaldada talle
halduskaristusi (väljajätmine), kui mõni konkursil osalemiseks nõutud kinnitus või
muu teave osutub valeks.
Täisnimi

Kuupäev
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Allkiri

