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MOTIVERING 

Man har under en tid diskuterat frågan om inrättandet av en ”internationell byrå för förnybar 
energi” (Irena) med målsättningen att bli ett kunskapscentrum för förnybar energi, som ska ge 
råd åt regeringar när de utarbetar nationella program för införandet av förnybar energi, sprida 
information om förnybar energi och erbjuda utbildning och råd om bästa metoder och 
finansieringsalternativ. Den 26 januari 2009 undertecknade 75 stater, varav 20 var 
medlemsstater, Irenas stadga (stadgan) i Bonn.  

Enligt artikel VI i stadgan kan regionala mellanstatliga organisationer för ekonomisk 
integration bli medlemmar. Tjugo medlemsstater har redan undertecknat stadgan och eftersom 
vissa av stadgans skyldigheter påverkar eller förmodligen påverkar arrangemangen i de 
gemenskapsakter som antagits inom miljö- och energiområdet, och följaktligen gemenskapens 
behörighet, finns det klara skäl för att gemenskapen ska representeras i byrån. För anslutning 
behövs inga förhandlingar, eftersom 75 stater redan överenskommit om stadgan. En 
anslutning till Irena kan därför ske på grundval av ett rådsbeslut som dels utser den person 
som ska ha befogenhet att underteckna stadgan på Europeiska gemenskapens vägnar, dels 
fastställer att den ska tillämpas provisoriskt.  

I enlighet med artikel VI.C i stadgan är det nödvändigt att när den ingås förklara 
gemenskapens och medlemsstaternas behörighet och ansvar när de uppfyller sina skyldigheter 
enligt stadgan. 

När stadgan undertecknats, innebär det här förslaget att Europeiska gemenskapen kan ingå 
stadgan och att behörighetsförklaringen kan antas.  

1.1. Gemenskapens undertecknande och ingående av stadgan 

Enligt artikel XIX i stadgan är den öppen för undertecknande, vilket även gäller för 
regionala mellanstatliga organisationer för ekonomisk integration, tills de träder i 
kraft den trettionde dagen efter dagen för deponeringen av det tjugofemte 
ratifikationsinstrumentet.  

1.2. Budgeten 

Byråns budget ska finansieras med obligatoriska (och frivilliga) bidrag från 
medlemmarna (artikel XII i stadgan). De obligatoriska bidragen kommer att baseras 
på FN:s bidragsskala, i enlighet med Irena-församlingens beslut. Man beräknar att 
det kommer att behövas cirka 25 miljoner dollar per år för den dagliga driften av 
Irena. Gemenskapens bidrag förväntas uppgå till ungefär 2,5 % av de totala 
obligatoriska bidragen, eller 480 000 euro per år. 

1.3. Gemenskapens och medlemsstaternas skyldigheter: Behörighetsförklaring 

Enligt artikel VI.C i stadgan ska gemenskapen ange sin behörighet när det gäller 
frågor som styrs av stadgan och informera depositarieregeringen om relevanta 
ändringar av sin behörighet.  

Artikel IV i stadgan innehåller en förteckning över byråns verksamheter. 
Kommissionen anser att åtminstone följande verksamhet faller under delad 
gemenskapsbehörighet: analys av och/eller rådgivning om politiken för förnybar 
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energi enligt artikel IV, verksamhet som rör byråns arbetsprogram enligt artikel V, 
relationer med andra organisationer enligt artikel XIV och ändringar av stadgan 
enligt artikel XV.A.  
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2009/0085 (CNS) 

Förslag till 

RÅDETS BESLUT 

om ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) av 
Europeiska gemenskapen och om utövandet av byråns rättigheter och skyldigheter  

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 
175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket och artikel 300.3 första stycket, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och  

av följande skäl: 

(1) Den [ ] undertecknades stadgan för den internationella byrån för förnybar energi 
(”stadgan”) på Europeiska gemenskapens vägnar. 

(2) Europeiska gemenskapen bör ingå stadgan.  

(3) Både gemenskapen och medlemsstaterna har sina respektive behörighetsområden 
inom de områden som stadgan omfattar.  

(4) I artikel VI.C i stadgan fastställs att regionala mellanstatliga organisationer för 
ekonomisk integration som blir medlemmar i den internationella byrån för förnybar 
energi (”Irena”) ska deklarera omfattningen på sin behörighet i frågor som styrs av 
stadgan.  

(5) Europeiska gemenskapen bör därför anta en sådan behörighetsförklaring. 

(6) Europeiska gemenskapen bör betala ett årligt bidrag till Irena för att stärka byråns 
arbete och för att täcka ytterligare administrativa utgifter i enlighet med IEE-
programmet. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 

1. Stadgan för den internationella byrån för förnybar energi godkänns härmed på 
gemenskapens vägnar. 
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Artikel 2 

1. Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha befogenhet att 
på gemenskapens vägnar deponera ratificeringsinstrumentet hos Förbundsrepubliken 
Tysklands regering som depositarie av stadgan i enlighet med artiklarna XIX och XX.A i 
stadgan med bindande verkan för gemenskapen. 

2. Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha befogenhet att 
på gemenskapens vägnar deponera behörighetsförklaringen i bilaga II, i enlighet med artikel 
VI.C i stadgan. 

Artikel 3 

Medlemsstaterna och kommissionen ska följa den uppförandekod som finns i bilaga II. 

Artikel 4 

Från och med den [1 juli 2010] ska Europeiska gemenskapen betala ett årligt bidrag till Irena. 

Utfärdat i Bryssel den [...] 

 På rådets vägnar 
 Ordförande 
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BILAGA I 

Behörighetsförklaring 

1. I artikel VI.C i stadgan fastställs att ratificeringsinstrumentet för anslutningen av en 
regional mellanstatlig organisation för ekonomisk integration ska innehålla en 
förklaring av organisationens behörighet när det gäller frågor som styrs av stadgan. 

2. I enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har 
Europeiska gemenskapen delad behörighet med medlemsstaterna på området 
förnybar energi. 

3. Det ligger i sakens natur att utövandet av den behörighet som Europeiska 
gemenskapens medlemsstater har överfört till Europeiska gemenskapen i enlighet 
med fördragen kommer att förändras kontinuerligt. Europeiska gemenskapen 
förbehåller sig därför rätten att löpande anpassa denna förklaring. 



 

SV 7   SV 

BILAGA II 

Uppförandekod 

1. Koden kommer att gälla vid alla möten som organiseras inom ramen för den 
internationella byrån för förnybar energi som är relevanta för tillämpningen av 
stadgan, framförallt vid möten i församlingen och rådet. Koden gäller också efter 
nödvändiga ändringar av artikel XV i stadgan om ändringar, tillbakadragande och 
översyn. 

2. När det gäller frågor som faller inom medlemsstaternas behörighet, sker möten på 
ordförandeskapets initiativ eller på begäran av kommissionen eller vid ett 
samordningsmöte för medlemsstaterna vid EU-medlemsstaternas delegationer före, 
under och efter de möten som avses i punkt 1. Syftet är att utarbeta samordnade 
ståndpunkter. Utkast till uttalanden om ståndpunkterna kommer att i förväg 
cirkuleras bland medlemsstaterna. Medlemsstaterna kommer att framföra sina 
samordnade ståndpunkter och utöva sina rösträtter med ståndpunkterna som 
underlag. 

3. När det gäller frågor som omfattas av gemenskapsbehörighet, framför allt i fråga om 

– rådgivning om den övergripande politiken för förnybar energi, till exempel 
målsättning, administrativa hinder, ordningar för och krav på hållbarhet, 
samarbete med tredjeländer när det gäller att räkna förnybara energikällor 
jämfört med andra länders mål samt andra frågor som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av 
användning av energi från förnybara källor,  

– relationer med andra organisationer och avtal med andra organ, 

– ändringar av stadgan,  

– byråns arbetsprogram, arbetsordning samt finansiella regler, och årsrapport, 
och  

– samordning för att utse generaldirektör och medlemmar i rådet, 

kommer kommissionen att kalla till ett samordningsmöte för EU-medlemsstaternas 
delegationer före, under och efter de möten som avses i punkt 1. Syftet är att utarbeta 
gemenskapens ståndpunkter. Utkast till uttalanden om ståndpunkterna kommer att i förväg 
cirkuleras bland medlemsstaterna. Kommissionen kommer att på gemenskapens vägnar 
uttrycka gemenskapens ståndpunkt i dessa frågor. 

4. I enlighet med artikel VI.C i stadgan ska kommissionen på Europeiska 
gemenskapens vägnar utöva gemenskapens rösträtter med gemenskapens ståndpunkt 
som underlag när det gäller de frågor som avses i punkt 3. 

5. Man får besluta att om gemenskapen inte är representerad, kan medlemsstaterna 
utöva sin rösträtt med gemenskapens ståndpunkt som underlag när det gäller de 
frågor som avses i punkt 3. 
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6. Vid samordningsmötena kommer kommissionen och medlemsstaterna att göra sitt 
yttersta för att komma fram till en gemensam ståndpunkt. 

7. Om det inte går att uppnå samsyn om de frågor som avses i punkt 3, ska frågan utan 
dröjsmål hänskjutas till rådets energiarbetsgrupp eller till Ständiga representanternas 
kommitté.  

8. Om ingen överenskommelse mellan kommissionen och medlemsstaterna har 
uppnåtts i enlighet med punkt 3, kan medlemsstaterna yttra sig och rösta om frågor 
som tydligt faller inom deras behörighet under förutsättning att ståndpunkten 
överensstämmer med gemenskapens politik och inte bryter mot 
gemenskapslagstiftningen. Kommissionen kan yttra sig och rösta om frågor som 
tydligen faller inom gemenskapens behörighet i den utsträckning det behövs för att 
försvara gemenskapslagstiftningen.  
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 

Detta dokument ska åtfölja och komplettera motiveringen. När man fyller i 
finansieringsöversikten bör man därför inte upprepa uppgifter som finns i motiveringen, 
samtidigt som man inte får göra avkall på läsbarheten. Se den särskilda vägledning som 
utarbetats för de olika rubrikerna nedan innan detta formulär fylls i.  

1. FÖRSLAGETS BENÄMNING: 

Medlemsavgiften för internationella byrån för förnybar energi (Irena) 

2. BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE 
FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN 

Politikområde(n)/verksamhet(er) som berörs: 

Energi och transport 

0604 Konventionella och förnybara energikällor 

3. BERÖRDA BUDGETRUBRIKER 

3.1. Budgetrubriker (driftsposter och tillhörande poster för tekniskt och 
administrativt stöd (före detta B/A-poster) – nummer och benämning 

060 406 Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – programmet 
”Intelligent energi — Europa” 

3.2. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka budgeten: 

480 000 euro per år 

3.3. Budgettekniska uppgifter (lägg till rader vid behov): 

Budgetru
brik Typ av utgift Nya Bidrag från 

Eftaländerna 
Bidrag från 

ansökarländern
a 

Rubrik i 
budgetramen

060406 Icke 
oblig. 

Diff1 
 

NEJ 
 

JA JA Nr 1a 

                                                 
1 Differentierade anslag 
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4. SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN 

4.1. Finansiella resurser 

4.1.1. Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

Typ av utgifter 

Avsnitt 
nr 

  

År n

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
och 
följa
nde 

 

Totalt 

Driftsutgifter2 
 

        

Åtagandebemyndiganden 8.1. a 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0,480 
per år 

 

Betalningsbemyndiganden  b 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0,480 
per år 

 

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet3 
 

    

Tekniskt och administrativt 
stöd 8.2.4. c x x x x x x x 

TOTALT REFERENSBELOPP        

Åtagandebemyndiganden  a+c 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0,480 
per år 

 

Betalningsbemyndiganden  b+c 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0,480 
per år 

 

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet4 
 

  

Personalutgifter och därtill 
hörande utgifter (icke-
differentierade anslag) 

8.2.5. d 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0,040 
per år 

 

Andra administrativa 
utgifter än personalutgifter 
och därtill hörande utgifter 
som inte ingår i 
referensbeloppet 

8.2.6. e 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0,005 
per år 

 

Totala beräknade utgifter för åtgärden 
TOTALA ÅTAGANDE-
BEMYNDIGANDEN 
inklusive personalutgifter 

 a+c
+d
+e 

0.285 0.525 0.525 0.525 0.525 0,525 
per år 

 

                                                 
2 Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx. 
3 Utgifter som omfattas av artikel xx 01 04 i avdelning xx. 
4 Utgifter som omfattas av andra artiklar i kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 och xx 01 05. 
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TOTALA BETALNINGS-
BEMYNDIGANDEN 
inklusive personalutgifter 

 b+c
+d
+e 

0.285 0.525 0.525 0.525 0.525 0,525 
per år 

 

Uppgifter om samfinansiering 

Om förslaget innefattar samfinansiering från medlemsstater eller andra parter (ange 
vilka) ska en beräkning av nivån på samfinansieringen anges i nedanstående tabell 
(ytterligare rader kan läggas till om det gäller flera parter): 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

Samfinansierande part 

 

 

År n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
och 
följa
nde 

 

Totalt 

Medlemsstater (om samtliga 
skulle bli Irena-medlemmar, 
för närvarande finns 20 
medlemmar) 

f 
7.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14,5 

per år 
 

Icke EU-länder (på basis av 
länder som är medlemmar 
eller som visat intresse av att 
bli medlem, antalet kan 
komma att stiga) 

 

2.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4,8 
per år 

 

TOTALA 
ÅTAGANDEBEMYN-
DIGANDEN inklusive 
samfinansiering 

a+c
+d
+e
+f 

9.6 19.8 19.8 19.8 19.8 19,8 
per år 

 

4.1.2. Förenlighet med den ekonomiska planeringen 

 Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering. 

 Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i budgetramen. 

 Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det interinstitutionella 
avtalet5 (dvs. flexibilitetsmekanismen eller revidering av budgetramen). 

4.1.3. Påverkan på inkomsterna 

 Förslaget påverkar inte inkomsterna. 

 Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande: 

OBS! Den metod som använts för att beräkna påverkan på inkomsterna ska redovisas närmare 
på ett separat blad som bifogas finansieringsöversikten. 

                                                 
5 Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet. 
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Miljoner euro (avrundat till en decimal) 

  Situation efter åtgärden 

Budgetrubrik Inkomster 

Före 
åtgärden 
[År 
n-1] 

[År 
n] 

År 
n+1 

[n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
6 
 

a) Inkomster i absoluta tal         

b) Förändring av inkomster  ∆       

(Om flera inkomstrubriker i budgeten påverkas ska numret på varje rubrik anges i tabellen. 
Lägg till rader om fler än en budgetrubrik påverkas.) 

4.2. Personalresurser (t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) 
uttryckt i heltidsekvivalenter – för ytterligare uppgifter se punkt 8.2.1. 

Årsbehov 

 

År n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
och 

följan
de 

Personal totalt (antal) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0,4 per 
år 

5. BESKRIVNING OCH MÅL 

Bakgrunden till förslaget ska lämnas i motiveringen. Detta avsnitt i finansieringsöversikten 
ska innehålla följande kompletterande uppgifter: 

5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt 

Huvudsyftet med Irena är att sprida bästa praxis på området förnybar energi, både 
inom EU och globalt. 

5.2. Mervärdet av en åtgärd på gemenskapsnivå – förslagets förenlighet med övriga 
finansiella instrument – eventuella synergieffekter 

Som medlem skulle kommissionen få bättre och mer direkt åtkomst till information 
om verksamhet på området förnybar energi, både inom EU och globalt. Det skulle 
gynna den allmänna utformningen av politiken (till exempel hållbarhetsaspekter på 
biobränslen och biomassa) och skulle förbättra övervakningen av vilka framsteg 
medlemsstaterna gör i fråga om att till 2020 uppnå de bindande målen för förnybar 
energi. 

                                                 
6 Ytterligare kolumner kan läggas till vid behov, dvs. om åtgärdens löptid är längre än 6 år. 
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Dessutom har gemenskapen delad behörighet med medlemsstaterna i fråga om 
många aspekter på politiken för förnybar energi. Det är önskvärt att gemenskapen 
agerar på ett samordnat sätt inom Irena. I det föreslagna gemenskapsmandatet för 
undertecknandet av Irena föreslås att gemenskapen ska bli medlem i Irena, vilket 
innebär att medlemsavgift måste betalas. 

5.3. Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen 
för den verksamhetsbaserade förvaltningen 

Huvudsyftet med Irena är att sprida bästa praxis på området förnybar energi, både 
inom EU och globalt. Detta omfattar följande: 

– Att främja teknik för förnybar energi både inom EU och globalt för ett bredare 
marknadsinförande, främst för att sänka kostnader, men även för att öka 
marknadens erfarenhet. 

– Att minska hindren för förnybar energi och stimulera bästa praxis och öka 
medvetenheten.  

Resultat:  

Spridning av kunskaper och bästa praxis med gemenskapen som aktiv partner inom 
Irena i enlighet med de samordnade ståndpunkterna när det gäller frågor om delad 
behörighet.  

Indikatorer:  

– Antal Irena-medlemmar som vidtagit nya åtgärder på området förnybara 
energikällor som ett direkt resultat av råd från Irena. 

– Antal nya åtgärder som genomförts tack vare råd från Irena. 

– Andel överenskomna samordnade gemenskapsståndpunkter om relevanta 
frågor inom Irena. 

5.4. Metod för genomförande (preliminärt) 

Ange nedan hur åtgärden kommer att genomföras7. 

 Centraliserad förvaltning 

 Direkt av kommissionen 

 Indirekt genom delegering till: 

 genomförandeorgan 

 sådana av gemenskaperna inrättade organ som avses i artikel 185 i 
budgetförordningen 

                                                 
7 Om fler än en metod anges ska ytterligare uppgifter lämnas under avsnittet ”Anmärkningar” i denna 

punkt. 
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 nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts 
uppgifter som faller inom offentlig förvaltning 

 Delad eller centraliserad förvaltning 

 tillsammans med medlemsstater 

 tillsammans med tredjeländer 

 Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka) 

Anmärkningar: 

6. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 

6.1. Övervakningssystem 

Ej tillämpligt 

6.2. Utvärdering 

6.2.1. Förhandsutvärdering 

Ej tillämpligt 

6.2.2. Åtgärder som vidtagits efter delutvärderingar eller slutliga utvärderingar (lärdomar 
som dragits av liknande åtgärder) 

Om indikatorerna tyder på dåligt resultat, bör man överväga att avbryta det årliga 
bidraget.  

6.2.3. Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar 

Efter fem år, om det finns tecken som tyder på bristande framgångar och stöd för 
Irena. 

7. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING  

Anses inte relevant. 
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8. NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN 

8.1. Kostnader för förslaget fördelade på mål 

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

År n År n + 1 År n + 2 År n + 3 År n + 4 År n + 5 
och följande 

budgetår 

Totalt (Mål-, åtgärds- 
och 
resultatbetecknin
g) 

Typ av 
åtgärder och 

resultat 
Gen
oms
nittli

ga 
kost
nade

r Antal 
resultat 

Totala 
kostna
der 

Antal 
resultat 

Totala 
kostna
der 

Antal 
resultat 

Totala 
kostna
der 

Antal 
resultat 

Totala 
kostna
der 

Antal 
resultat 

Totala 
kostna
der 

Antal 
resultat 

Totala 
kostna
der 

Antal 
resultat 

Totala 
kostna
der 

OPERATIVT 
MÅL nr 1…8 
 

   0.240  0.480  0.480  0.480  0.480  0,480 
per år 

  

Åtgärd 1…..                 

Resultat 1                 

Delsumma mål 1                 

OPERATIVT 
MÅL nr 2 1 … 

                

Åtgärd 1…..                 

Resultat 1                 

Delsumma mål 2                 

OPERATIVT                 

                                                 
8 Se beskrivning i avsnitt 5.3. 
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MÅL nr. n 1 

Delsumma mål n                 

TOTAL 
KOSTNAD 

   0.240  0.480  0.480  0.480  0.480  0,480 
per år 
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8.2. Administrativa utgifter 

8.2.1. Personal – antal och typ 

Typ av tjänst  Personal (befintliga plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta 
åtgärden (antal tjänster/heltidsekvivalenter) 

  År n År n + 1 År n + 2 År n + 3 År n + 4 År n + 5 

A*/AD 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 Tjänstemän 
eller tillfälligt 

anställda9 
(XX 01 01) 

 

B*, 
C*/AST 

      

Personal som 
finansieras10 genom 
art. XX 01 02 
 

0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 

Övrig personal11 som 
finansieras genom artikel 
XX 01 04/05 
 

      

Totalt 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

8.2.2. Beskrivning av de uppgifter som ska utföras i samband med åtgärden 

• Att följa verksamheten inom Irena. 

• Att bidra till arbetsprogram. 

• Att inbjuda till, förbereda och följa upp samordningsmöten med medlemsstaterna. 

8.2.3. Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna 
kommer att tillgodoses 

(Om fler än en källa anges ska uppgifter lämnas om hur många tjänster som härrör från var 
och en av källorna.) 

 Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program som ska 
ersättas eller förlängas. 

 Tjänster som redan har avdelats inom ramen för den årliga politiska 
strategin/det preliminära budgetförslaget för år n. 

 Tjänster som kommer att begäras i samband med nästa årliga politiska 
strategi/preliminära budgetförslag. 

                                                 
9 Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet. 
10 Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet. 
11 Kostnaderna för dessa ingår i referensbeloppet. 
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 Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av befintliga resurser 
inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning). 

 Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen för den årliga 
politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det berörda året. 
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8.2.4. Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – 
Administrativa utgifter) 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

Budgetrubrik 

(nr och benämning) 
År n År n 

+ 1 
År n 
+ 2 

År n 
+ 3 

År n 
+ 4 

År n 
+ 5  

och 
följan

de 

Totalt 

1 Tekniskt och administrativt stöd 
(inklusive tillhörande 
personalkostnader) 

 
     

 

Genomförandeorgan12 
 

       

Övrigt tekniskt och administrativt stöd        

 - internt         

 - externt        

Summa tekniskt och administrativt stöd        

8.2.5. Personalkostnader och utgifter i samband därmed som inte ingår i referensbeloppet 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

Typ av personal År n År n + 
1 

År n + 
2 

År n + 
3 

År n + 
4 

År n + 
5 

och 
följande 

Tjänstemän och tillfälligt 
anställda (XX 01 01) 

0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0,027 per 
år 

Personal som finansieras 
genom artikel XX 01 02 
(extraanställda, nationella 
experter, kontraktsanställda 
osv.) 

(ange budgetrubrik) 

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0,013 per 
år 

Totala kostnader för 
personal och därtill hörande 
kostnader (som INTE ingår i 
referensbeloppet) 

0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0,040 per 
år 

                                                 
12 Hänvisning ska göras till den särskilda finansieringsöversikten för berört/berörda genomförandeorgan. 
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Beräkning – Tjänstemän och tillfälligt anställda 

Flerårigt program, kostnaderna baseras följaktligen på genomsnittliga kostnader för 
tjänstemän inom kommissionen 

0.4 fte x (122 x 5/9) + 0.4 fte x (73 x 3/9) + 0.4 fte x (64 x 1/9) = 40 000 euro 

Beräkning – Personal som finansieras inom ramen för artikel XX 01 02 

Se rutan ovan. 

 

8.2.6. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

 År n År n 
+ 1 

År n 
+ 2 

År n 
+ 3 

År n 
+ 4 

År n 
+ 5 

och 
följan

de 

Totalt 

XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0,005 
per år  

XX 01 02 11 02 – Konferenser och möten        

XX 01 02 11 03 – Kommittéer13  
 

       

XX 01 02 11 04 – Studier och samråd        

XX 01 02 11 05 – Informationssystem        

2 Andra administrativa utgifter, 
totalbelopp (XX 01 02 11) 

       

3 Övriga administrativa utgifter 
(specificera genom att ange 
budgetpost) 

       

Totala administrativa utgifter, utom 
personalkostnader och därtill hörande 
kostnader (som INTE ingår i 
referensbeloppet) 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0,005 
per år  

 

                                                 
13 Ange vilken typ av kommitté som avses samt vilken grupp den tillhör. 
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Beräkning – Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet 

5 tjänsteresor á 1 000 euro = 5 000 euro 

Kostnaderna kan ändras, beroende på var man beslutar att permanent förlägga sekretariatet. 

 




