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BEGRUNDELSE 
Kommissionen har som en vigtig del af den integrerede energi- og klimaændringspolitik taget 
initiativ til at øge energieffektiviteten også i international sammenhæng. Det blev aftalt at 
oprette det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet (IPEEC) i den 
erklæring, som Kommissionen, G8-medlemmerne, Kina, Indien og Sydkorea vedtog i Aomori 
i Japan i juni 2008. IPEEC er tænkt som et forum på højt niveau, som har til formål at øge og 
koordinere den fælles indsats for hurtigst muligt at få vedtaget en god praksis for forbedring 
af energieffektivitet. IPEEC vil være en platform for drøftelser, konsultation og 
informationsudveksling. 

Kommissoriet for IPEEC, i det følgende benævnt "kommissoriet", blev undertegnet af G8-
landene, Kina, Sydkorea, Brasilien og Mexico den 24. maj i Rom. Indien undertegnede ikke 
på grund af overgangsregeringen. 

Kommissoriet beskriver IPEEC's samarbejdsaktiviteter, fastlægger dets organisation, 
fastlægger kriterierne for eventuelle nye medlemmer og indeholder bestemmelser om bl.a. 
finansiering af partnerskabet og intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Punkt 4.2 i kommissoriet giver mulighed for, at andre lande og mellemstatslige organisationer 
kan blive medlemmer. Medlemskab af IPEEC er betinget af undertegnelse af kommissoriet. 
Det er hensigtsmæssigt for Fællesskabet at være repræsenteret i partnerskabet, idet 
Fællesskabet vil kunne bidrage betydeligt til de drøftelser, konsultationer og den 
informationsudveksling, som partnerskabet er en platform for. Det er vigtigt, at dette sker på 
en koordineret måde, idet nogle af de forpligtelser, der følger af kommissoriet, har eller 
sandsynligvis vil få indflydelse på de ordninger, der er fastlagt ved Fællesskabets retsakter på 
miljø- og energiområdet, og dermed på Fællesskabets kompetencer. Der vil blive etableret en 
adfærdskodeks for at sikre, at Fællesskabets holdninger koordineres, hvor dette er nødvendigt. 

Kommissoriet udgør en international aftale, som EF-traktatens artikel 300 finder anvendelse 
på. 

Proceduren for medlemskab indebærer ingen forhandlinger, da kommissoriet allerede er 
undertegnet af 12 stater. Fællesskabet kan derfor tilslutte sig kommissoriet på basis af en 
rådsafgørelse, hvori udpeges en person, som får bemyndigelse til at undertegne kommissoriet 
på Det Europæiske Fællesskabs vegne.  

Der blev undertegnet et memorandum vedrørende Det Internationale Energiagenturs 
varetagelse af sekretariatet for IPEEC, i det følgende benævnt "memorandummet", af syv af 
G8-medlemmerne, Kina, Sydkorea, Brasilien og Mexico den 24. maj 2009 på den ene side og 
af Det Internationale Energiagentur (IEA) den 18. juni 2009 på den anden side. Det ottende 
G8-medlem, Frankrig, undertegnede den 22. juni 2009. 

Memorandummet udgør en international aftale mellem IPEEC-medlemmerne og IEA og 
indeholder bestemmelser om tilrettelæggelsen af sekretariatet, som vil blive varetaget af IEA. 
Det indeholder bestemmelser om personale og ansættelse i sekretariatet, samt om finansiering 
og budgetprocedurer. På denne internationale aftale anvendes EF-traktatens artikel 300. 

Det hedder i punkt 16 i memorandummet, at såfremt en mellemstatslig organisation ønsker at 
blive medlem af IPEEC, vil den blive anmodet om at undertegne memorandummet og vil 
blive defineret som et medlem med henblik på memorandummet. Da Fællesskabet ønsker at 
blive medlem af IPEEC – hvortil Kommissionen anmoder om Rådets godkendelse – skal 
Rådet godkende undertegnelsen af memorandummet på Fællesskabets vegne.  

Proceduren for medlemskab indebærer ingen forhandlinger, da memorandummet allerede er 
undertegnet af 12 stater og IEA. Fællesskabet kan derfor tilslutte sig memorandummet på 
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basis af en rådsafgørelse, hvori udpeges en person, som får bemyndigelse til at undertegne 
memorandummet på Det Europæiske Fællesskabs vegne. 

I henhold til dette forslag skal kommissoriet og memorandummet undertegnes.  

1.1. Budget 
Ifølge punkt 5 i kommissoriet finansieres partnerskabets budget ved frivillige bidrag fra 
medlemmerne. Fællesskabets bidrag vil være på 400 000 EUR i 2009 og på 60 000 EUR i 
hvert af de følgende år. Dette forslag indeholder en finansieringsoversigt. 
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2009/0119 (CNS) 

Forslag til 

RÅDETS AFGØRELSE 

om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse af kommissoriet for det internationale 
partnerskab for samarbejde om energieffektivitet (IPEEC) og memorandummet 
vedrørende Det Internationale Energiagenturs varetagelse af sekretariatet for det 

internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet  

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, 
stk. 1, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, og stk. 3, første afsnit, 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) På Europa-Kommissionens initiativ besluttede G8-medlemmerne, Kina, Indien, 
Sydkorea og Kommissionen i juni 2008 at oprette et internationalt partnerskab for 
samarbejde om energieffektivitet (IPEEC), som skal fremme tiltag, som øger 
energieffektiviteten. IPEEC vil være et forum for drøftelser, konsultation og 
informationsudveksling. IPEEC er åbent for andre lande og mellemstatslige 
organisationer. 

(2) Den 24. maj 2009 blev kommissoriet for det internationale partnerskab for samarbejde 
om energieffektivitet, i det følgende benævnt "kommissoriet", undertegnet i Rom af to 
stater, herunder fire medlemsstater af Det Europæiske Fællesskab. 

(3) Kommissoriet beskriver IPEEC's samarbejdsaktiviteter, fastlægger dets organisation, 
fastlægger kriterierne for eventuelle nye medlemmer og indeholder bestemmelser om 
bl.a. finansiering af partnerskabet og intellektuelle ejendomsrettigheder. 

(4) Ifølge punkt 4.2 i kommissoriet er IPEEC åbent for mellemstatslige organisationer, 
hvis medlemskab er betinget af undertegnelsen af kommissoriet. 

(5) Både Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har kompetence på de 
områder, der er omfattet af kommissoriet. Derfor må der træffes foranstaltninger til at 
sikre, at der indtages samordnede holdninger i overensstemmelse med deres respektive 
kompetencer, navnlig med hensyn til miljø og energi. 

(6) IPEEC's administrative opgaver forvaltes bedst ved oprettelse af et sekretariat. 
Henholdsvis den 24. maj 2009 og den 22. juni 2009 undertegnede tolv stater, herunder 
fire medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, i Rom et memorandum vedrørende 
Det Internationale Energiagenturs varetagelse af sekretariatet for IPEEC, i det 
følgende benævnt "memorandummet". IEA undertegnede den 18. juni 2009. 

(7) Memorandummet beskriver de generelle principper vedrørende tilrettelæggelsen af 
sekretariatet og indeholder bestemmelser om personale og ansættelse i sekretariatet, 
samt om finansiering og budgetprocedurer. 
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(8) Ifølge punkt 16 i memorandummet skal alle mellemstatslige organisationer, der ønsker 
at blive medlem af IPEEC, undertegne memorandummet. 

(9) Det er hensigtsmæssigt for Det Europæiske Fællesskab at undertegne kommissoriet og 
memorandummet. 

(10) Det Europæiske Fællesskab bør betale et bidrag til IPEEC for administrative 
udgifter — 

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:  

Artikel 1 
1. Kommissoriet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet 
(IPEEC), som er vedlagt denne afgørelse som bilag I, godkendes hermed på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne. 

2. Memorandummet vedrørende Det Internationale Energiagenturs varetagelse af 
sekretariatet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet, som er 
vedlagt denne afgørelse som bilag II, godkendes hermed på Det Europæiske Fællesskabs 
vegne. 

Artikel 2 
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne og med bindende virkning for Fællesskabet at undertegne: 

- kommissoriet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet 
(IPEEC) og  

- memorandummet vedrørende Det Internationale Energiagenturs varetagelse af 
sekretariatet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet. 

Artikel 3 
Medlemsstaterne og Kommissionen skal overholde den adfærdskodeks, der er fastlagt i 
bilag III. 

Udfærdiget i Bruxelles, den […] 

 På Rådets vegne 
 Formand 
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BILAG III 
Adfærdskodeks 

1. Kodeksen gælder for alle møder, der afholdes inden for rammerne af det 
internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet (IPEEC), og som 
vedrører kommissoriets gennemførelse. 

2. For så vidt angår spørgsmål, der hører under medlemsstaternes kompetence, 
indkalder formandskabet på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen 
eller en medlemsstat til samordningsmøder mellem EU-medlemsstaternes 
delegationer før, under og efter de møder, der er omhandlet i punkt 1, for at 
udarbejde samordnede holdninger. Udkast til erklæringer om holdninger sendes til 
medlemsstaterne på forhånd. Medlemsstaterne giver udtryk for disse samordnede 
holdninger. 

3. I spørgsmål, som henhører under delt kompetence, navnlig vedrørende: 

– energieffektivitetspolitik, hvorom der findes EU-lovgivning  

– forbindelser med andre organisationer 

– ændringer til kommissoriet  

– IPEEC's arbejdsprogram, forretningsorden og finansielle regler samt 
årsberetning 

kan Kommissionen indkalde til samordningsmøder mellem EU-medlemsstaternes 
delegationer før, under og efter hvert af de møder, der er omhandlet i punkt 1, med henblik på 
at udarbejde Fællesskabets holdninger. Udkast til erklæringer om holdninger sendes til 
medlemsstaterne på forhånd. Kommissionen udtrykker Fællesskabets holdning i disse 
spørgsmål på Fællesskabets vegne. 
4. Det kan aftales, at medlemsstaterne, i tilfælde hvor Fællesskabet ikke er 

repræsenteret, udtrykker Fællesskabets holdning i spørgsmål omhandlet i punkt 3. 
5. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder tæt, herunder under 

samordningsmøderne på stedet, for at fastlægge en holdning i enighed. 

6. Hvis der ikke opnås enighed om spørgsmål, der er omhandlet i punkt 3, forelægges 
sagen uden unødig forsinkelse for Rådets arbejdsgruppe vedrørende energi eller for 
De Faste Repræsentanters Komité. 
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FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET 

1. FORSLAGETS BETEGNELSE: 
Frivillige bidrag til det internationale partnerskab for samarbejde om 
energieffektivitet (IPEEC). 

2. ABM/ABB-RAMME 
Politikområder og dermed forbundne aktiviteter: 

Energi og transport 

0604 Konventionel og vedvarende energi 

3. BUDGETPOSTER 

3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster 
vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. BA-poster)): 
060406 Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation — programmet 
Intelligent energi — Europa 

3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed: 
400 000 EUR i 2009 og efterfølgende 60 000 EUR pr. år. 

3.3. Budgetoplysninger: 

Budget-
post 

Udgifternes art Nye EFTA-bidrag Bidrag fra 
ansøgerlandene 

Udgifts-
område i den 

finansielle 
ramme 

060406 Ikke-
oblig. 

Opdelte
1 

NEJ JA JA Nr. 1a 

                                                 
1 Opdelte bevillinger. 
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4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE 

4.1. Finansielle ressourcer 

4.1.1. Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) 
i mio. EUR (3 decimaler) 

Udgiftstype 
Punkt   

År n 

 

n + 1
 

n + 2
 

n + 3
 

n + 4 
n + 5 
og ff. 

 

I alt 

Driftsudgifter2         
Forpligtelsesbevillinger 
(FB) 8.1. a 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

p.a. 
 

Betalingsbevillinger (BB)  b 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
p.a. 

 

Administrative udgifter inden for referencebeløbet3     
Teknisk og administrativ 
bistand (IOB) 8.2.4. c X x x x x X x 

SSAAMMLLEETT  RREEFFEERREENNCCEEBBEELLØØBB        

Forpligtelsesbevillinger  a+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
p.a. 

 

Betalingsbevillinger  b+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
p.a. 

 

Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet4   
Personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter 
(IOB) 

8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
p.a. 

 

Administrative udgifter, 
undtagen udgifter til 
personaleressourcer og dermed 
forbundne udgifter, ikke 
medtaget i referencebeløbet 
(IOB) 

8.2.6. e 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a. 

 

Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen 

FB I ALT, inkl. udgifter til 
personaleressourcer 

 a+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
p.a. 

 

BB I ALT, inkl. udgifter til 
personaleressourcer 

 b+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
p.a. 

 

                                                 
2 Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx. 
3 Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx. 
4 Udgifter inden for kapitel xx 01, som ikke henhører under artikel xx 01 04 eller xx 01 05. 
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Samfinansiering 
På nuværende tidspunkt anslås IPEEC's årlige omkostninger for 2009 at beløbe sig til 
1,2 mio. EUR. For 2009 har Kommissionen hensat et bidrag til IPEEC på 
400 000 EUR som led i programmet "Intelligent Energi – Europa". For de følgende 
år skønnes en samlet årlig omkostning på 2,5 mio. EUR at være et rimelig skøn. Ud 
fra den betragtning at IPEEC i de følgende år forventes at have omkring 
40 medlemmer, synes et årligt bidrag på 60 000 EUR at være passende. 

i mio. EUR (3 decimaler) 

Samfinansierende organ 
 

 

År n 

 

n + 1
 

n + 2
 

n + 3
 

n + 4 

N + 
5 og 
ff. 

 

I alt 

Medlemsstater (i øjeblikket 
er der 4 medlemmer, men 
dette kan udvides med tiden) 

f 
0,4 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

p.a. 
 

Ikke-EU-lande (i øjeblikket 
er der 8 medlemmer, men 
dette kan udvides med tiden) 

f 
0,4 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

p.a. 
 

FB I ALR, inkl. 
samfinansiering 

a+c
+d
+e
+f 

1,243 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
p.a. 

 

4.1.2. Forenelighed med den finansielle programmering 
 Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering 

 Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i den 
finansielle ramme 

 Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle 
aftale5 (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af den finansielle ramme) 

4.1.3. Finansielle virkninger på indtægtssiden 
 Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne 

 Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som 
følger: 

                                                 
5 Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale 
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i mio. EUR (1 decimal) 

  Efter foranstaltningens iværksættelse 

Budgetpost Indtægter 

Forud 
for 

foran-
stalt-

ningen 
[År 
n-1] 

[År 
n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
6 

a) Indtægter i absolutte tal         

b) Ændringer i indtægterne  ∆       

4.2. Personaleressourcer (fuldtidsækvivalenter) (herunder tjenestemænd, 
midlertidigt ansatte og eksternt personale) – se nærmere under punkt 8.2.1. 

Årlige behov 
 

År n 

 

n + 1 
 

n + 2 
 

n + 3 
 

n + 4 
 

n + 5 
og ff. 

Personaleressourcer i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p.a. 

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL 

5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt 
IPEEC's hovedmål er at støtte et fleksibelt og produktivt internationalt samarbejde 
med henblik på energieffektivitet og energibesparelser. 

5.2. Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med 
andre finansielle instrumenter og eventuel synergi 
Som medlem vil Kommissionen have bedre og mere direkte adgang til oplysninger 
om, hvad der sker på området energieffektivitet både i EU og resten af verden. Det er 
generelt en fordel, når der skal lægges en politik, og det vil styrke medlemsstaternes 
indsats for at nå deres mål for energibesparelser i 2020. 

Endvidere har Fællesskabet delt kompetence med medlemsstaterne om mange 
apspekter af politikken for energieffektivitet. Det er hensigtsmæssigt, at Fællesskabet 
optræder samordnet inden for IPEEC. Det foreslås, at Fællesskabet bliver medlem af 
IPEEC; dette indebærer, at der ydes et frivilligt finansielt bidrag. 

5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med 
ABM-rammen 
IPEEC's hovedmål er at fremme foranstaltninger, som fører til større 
energieffektivitet. Det omfatter: 

– at støtte IPEEC-medlemmers igangværende indsats for at øge 
energieffektiviteten og fremme udvekslingen af oplysninger om 

                                                 
6 Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år. 
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foranstaltninger, der kunne forbedre energieffektiviteten væsentligt inden for 
og på tværs af sektorer 

– at muliggøre fælles forskning i og udvikling af energieffektivitetsteknologi, 
specielt til anvendelse af udviklingslande 

– at fremme udbredelsen af energirelaterede produkter og tjenester, der bidrager 
til at øge energieffektiviteten.  

Resultater:  

Udbredelse af viden og god praksis, idet Fællesskabet spiller en aktiv rolle i IPEEC i 
overensstemmelse med samordnede holdninger i spørgsmål, hvor der er delt 
kompetence.  

Indikatorer:  

– antal IPEEC-medlemmer, som vedtager nye tiltag/foranstaltninger vedrørende 
energieffektivitet som en direkte følge af IPEEC's arbejde 

– antal nye foranstaltninger, som gennemføres som en direkte følge af IPEEC's 
arbejde 

– andel af fastlagte samordnede holdninger i Fællesskabet om spørgsmål, der er 
er relevante inden for IPEEC. 

5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende) 

 Central forvaltning 
 direkte af Kommissionen 

 indirekte ved delegation til: 

 forvaltningsorganer 

 organer oprettet af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i 
finansforordningen 

 nationale offentlige eller public service-organer 

 Fælles eller decentral forvaltning 
 med medlemsstaterne 

 med tredjelande 

 Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere) 
Relevante bemærkninger: 

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING 

6.1. Overvågningssystem 
Ikke relevant. 

6.2. Evaluering 

6.2.1. Forudgående evaluering 
Ikke relevant. 
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6.2.2. Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering 
(konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer) 
Ingen foranstaltninger foreslået.  

6.2.3. Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed 
Efter fem år, hvis der er tegn på, at IPEEC ikke giver gode resultater og mangler 
støtte. 

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG  
Ikke relevant. 
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8. RESSOURCER 

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål 
Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) 

År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT Beskrivelse af 
mål, 
foranstaltninger 
og output 

Type out-put Gen. 
snit. 
om-
kost
n. 

Type 
output 

Gen. 
snit. 
om-

kostn.

Type 
output 

Gen. 
snit. 
om-

kostn.

Type 
output 

Gen. 
snit. 
om-

kostn.

Type 
output 

Gen. 
snit. 
om-

kostn.

Type 
output 

Gen. 
snit. 
om-

kostn.

Type 
output 

Gen. 
snit. 
om-

kostn.

Type 
output 

Gen. 
snit. 
om-

kostn. 

OPERA-
TIONELT MÅL 
NR. 17……… 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
p.a. 

  

Foranstaltning 
1………………. 

                

- Output 1                 

Subtotal mål 1                 

OPERA-
TIONELT MÅL 
NR.21……… 

                

Foranstaltning 
1………………. 

                

- Output 1                 

Subtotal mål 2                 

OPERA-
TIONELT MÅL 

                

                                                 
7 Som beskrevet under punkt 5.3. 
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NR.n1 

Subtotal mål n                 

SAMLEDE OM-
KOSTNINGER 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
p.a. 
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8.2. Administrative udgifter 

8.2.1. 8.2.1. Personaleressourcer – antal og type 

Stillingstyper  Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller 
yderligere ressourcer (antal stillinger/fuldtidsækvivalenter) 

  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 Tjeneste-
mænd eller 
midlertidigt 

ansatte8  
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Personale9, der 
finansieres over  
art. XX 01 02 

0.178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Andet personale10, der 
finansieres over  
art. XX 01 04/05 

      

I ALT 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Opgavebeskrivelse 

• At følge aktiviteterne i IPEEC 

• At bidrage til arbejdsprogrammet 

• At indkalde til, forberede og følge op på samordningsmøder med medlemsstaterne 

8.2.3. Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede) 
 Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal 

erstattes eller forlænges 

 Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for 
år n 

 Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-
procedure 

 Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer 
inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling) 

 Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBF-proceduren 
for det pågældende år 

                                                 
8 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. 
9 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. 
10 Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet. 
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8.2.4. Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 – 
udgifter til administrativ forvaltning) 

i mio. EUR (3 decimaler) 

Budgetpost 

(nummer og betegnelse) År n 
År 

n+1 
År 

n+2 
År 

n+3 
År 

n+4 

År 
n+5  

og ff. 
I ALT 

1 Teknisk og administrativ bistand 
(herunder personaleudgifter)        

        

Anden teknisk og administrativ bistand        

 - intern         

 - ekstern        

Teknisk og administrativ bistand i alt        

8.2.5. Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget 
i referencebeløbet 

i mio. EUR (3 decimaler) 

Arten af personaleressourcer År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 
År n+5 

og ff. 

Tjenestemænd og midlertidigt 
ansatte (XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 p.a. 

Personale finansieret over 
artikel XX 01 02 
(hjælpeansatte, nationale 
eksperter, kontraktansatte 
osv.) 

(oplys budgetpost) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 p.a. 

Samlede udgifter til 
personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter 
(IKKE medtaget i 
referencebeløbet) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 p.a. 
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Beregning – tjenestemænd og midlertidigt ansatte 

Flerårigt arbejde, så udgifterne er baseret på gennemsnitsudgifter til sagsbehandlere i 
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 EUR 

Beregning – personale, der finansieres over art. XX 01 02 

Se ovenfor 

 

8.2.6. Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 
i mio. EUR (3 decimaler)

 År n 
År 

n+1 
År 

n+2 
År 

n+3 
År 

n+4 

År 
n+5 

og ff. 
I ALT 

XX 01 02 11 01 – Tjenesterejser 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer        

XX 01 02 11 03 – Udvalg11         

XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer        

XX 01 02 11 05 - Informationssystemer        

2 Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 
01 02 11) 

       

3 Andre udgifter af administrativ 
karakter (angiv hvilke, herunder 
budgetpost) 

       

Administrative udgifter i alt, undtagen 
udgifter til personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter (IKKE 
medtaget i referencebeløbet) 

0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a.  

 

Beregning – Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 

3 tjenesterejser til 1 000 EUR (år n) - 10 tjenesterejser til 1 000 EUR = 10 000 EUR (år n +) 

Afhængigt af beslutningen om hvor sekretariatet får fast adresse, kan disse udgifter ændre sig. 

 

                                                 
11 Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører. 




