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MOTIVERING 
Som en viktig del av den integrerade energi- och klimatpolitiken har kommissionen tagit 
initiativ till att arbeta för energieffektivitet även internationellt. I en deklaration i juni 2008 
från Aomori, Japan, kom kommissionen, medlemmarna i G8, Kina, Indien och Sydkorea 
överens om att inrätta Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet (nedan 
kallat IPEEC). Detta ska vara ett högnivåforum för att ”förbättra och samordna våra 
gemensamma ansträngningar för att påskynda införandet av bra metoder för ökad 
energieffektivitet”. IPEEC ska bli en plattform för diskussion, samråd och informationsutbyte. 

I Rom den 24 maj undertecknade medlemmarna i G8, Kina, Indien, Sydkorea, Brasilien och 
Mexiko stadgan för IPEEC (nedan kallat stadgan). Indien undertecknade inte, eftersom 
landet hade en övergångsregering. 

I stadgan beskrivs IPEEC:s samordnande verksamhet, fastställs dess organisation, definieras 
kriterierna för eventuella nya medlemmar och anges allmänna bestämmelser för bland annat 
partnerskapets finansiering samt immateriella rättigheter. 

I artikel 4.2 i stadgan anges att och andra länder och mellanstatliga organisationer kan bli 
medlemmar. För medlemskap i IPEEC måste stadgan undertecknas. Det är lämpligt att 
gemenskapen är representerad i partnerskapet, eftersom den kommer att kunna ge viktiga 
bidrag till diskussioner, samråd och informationsutbyte som partnerskapet är en plattform för. 
Det är viktigt att detta samordnas. Vissa skyldigheter i stadgan påverkar eller kan också 
påverka gemenskapsreglerna på miljö- och energiområdet, med påverkan på gemenskapens 
befogenheter. Vid behov kommer en uppförandekod att tillämpas för lämplig samordning av 
gemenskapens hållning. 

Stadgan är ett internationellt avtal som omfattas av artikel 300 i EG-fördraget. 

För anslutning behövs inga förhandlingar, eftersom 12 stater redan undertecknat stadgan. 
Gemenskapen kan därför ansluta sig till stadgan genom ett rådsbeslut om att utse den person 
som ska underteckna stadgan på Europeiska gemenskapens vägnar.  

Ett samförståndsavtal om att inrätta IPEEC-sekretariatet vid Internationella energiorganet 
(nedan kallat samförståndsavtalet) undertecknades den 24 maj 2009 av sju av medlemmarna i 
G8, Kina, Sydkorea, Brasilien och Mexiko och den 18 juni 2009 av Internationella 
energiorganet (nedan kallat IEA). Den åttonde medlemmen i G8, Frankrike, undertecknade 
den 22 juni 2009.  

Samförståndsavtalet är ett internationellt avtal mellan IPEEC:s medlemmar och IEA och 
stadgar hur det sekretariat ska vara organiserat som ska inrättas vid IEA. Det innehåller också 
bestämmelser om hur sekretariatet ska bemannas och rekryteras samt frågor om finansiering 
och budgetering. Detta internationella avtal omfattas av artikel 300 i EG-fördraget. 

I punkt 16 i samförståndsavtalet anges att en mellanstatlig organisation för att kunna bli 
IPEEC-medlem måste underteckna samförståndsavtalet och definieras som medlem enligt 
detta. Eftersom gemenskapen önskar bli IPEEC-medlem, för vilket kommissionen söker 
rådets godkännande, bör rådet godkänna att samarbetsavtalet undertecknas på gemenskapens 
vägnar.  

Förfarandet för medlemskap innebär inga förhandlingar, eftersom 12 stater och IEA redan har 
undertecknat samförståndsavtalet. Gemenskapen kan därför ansluta sig till detta genom ett 
rådsbeslut om att utse den person som ska underteckna det på Europeiska gemenskapens 
vägnar. 

Detta förslag avser undertecknandet av stadgan och samarbetsavtalet.  
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1.1. Budgeten 
Enligt avsnitt 5 i stadgan ska partnerskapets budget finansieras genom frivilliga 
medlemsbidrag. Gemenskapens bidrag ska vara 400 000 euro år 2009 och därefter 60 000 
euro per år. En finansieringsöversikt ingår i förslaget. 
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2009/0119 (CNS) 

Förslag till 

RÅDETS BESLUT 

om Europeiska gemenskapens undertecknande av ”Stadga för Internationella 
partnerskapet för samarbete om energieffektivitet (IPEEC)” och ”Samförståndsavtal 

om att vid Internationella energiorganet inrätta sekretariatet för Internationella 
partnerskapet för samarbete om energieffektivitet”  

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE 

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

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och 

av följande skäl: 

(1) På kommissionens initiativ beslöt medlemmarna i G8, Kina, Indien, Sydkorea och 
kommissionen i juni 2008 att inrätta Internationella partnerskapet för samarbete om 
energieffektivitet (IPEEC), som ska främja åtgärder som ger stora 
energieffektivitetsvinster. IPEEC ska bli ett forum för diskussion, samråd och 
informationsutbyte. IPEEC är öppet för andra länder och mellanstatliga organisationer. 

(2) Den 24 maj 2009 undertecknades i Rom en Stadga för Internationella partnerskapet för 
samarbete om energieffektivitet (nedan kallad stadgan) av tolv stater, varav fyra 
medlemsstater i Europeiska gemenskapen. 

(3) I stadgan beskrivs IPEEC:s samordnande verksamhet, fastställs dess organisation, 
definieras kriterierna för eventuella nya medlemmar och anges allmänna bestämmelser 
för bland annat partnerskapets finansiering samt immateriella rättigheter. 

(4) Enligt artikel 4.2 i stadgan är IPEEC öppet för mellanstatliga organisationer och för 
medlemskap i IPEEC måste stadgan undertecknas. 

(5) Både Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har behörighetsområden på de 
områden som stadgan omfattar. Följaktligen krävs det bestämmelser som tryggar 
konsekventa ställningstaganden enligt respektive behörighet, särskilt på miljö- och 
energiområdet. 

(6) IPEEC:s administrativa uppgifter kan bäst skötas av ett inrättat sekretariat. Den 24 maj 
och 22 juni 2009 undertecknades i Rom ett Samförståndsavtal om att inrätta IPEEC-
sekretariatet vid Internationella energiorganet (nedan kallat samförståndsavtalet) av 
tolv stater, varav fyra medlemsstater i Europeiska gemenskapen. IEA undertecknade 
den 18 juni 2009. 

(7) Samförståndsavtalet innehåller allmänna bestämmelser om sekretariatets organisation 
samt bestämmelser om hur det ska bemannas och rekryteras samt frågor om 
finansiering och budgetering. 
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(8) I punkt 16 i samförståndsavtalet anges att en mellanstatlig organisation som vill bli 
IPEEC-medlem kommer att uppmanas underteckna samförståndsavtalet. 

(9) Europeiska gemenskapen bör underteckna stadgan och samförståndsavtalet. 

(10) Europeiska gemenskapen bör ekonomiskt bidra till IPEEC:s administrativa utgifter. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 
1. Stadgan för Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet (IPEEC), 
som bifogas detta beslut som bilaga I, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar. 

2. Samförståndsavtalet om att vid Internationella energiorganet inrätta sekretariatet för 
Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet, som bifogas detta beslut 
som bilaga II, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar 

Artikel 2 
Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person eller de personer som ska ha 
befogenhet att på gemenskapens vägnar underteckna följande, för att med bindande verkan 
uttrycka gemenskapens samtycke därtill: 

- Stadgan för Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet (IPEEC).  

- Samförståndsavtalet om att vid Internationella energiorganet inrätta sekretariatet för 
Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet. 

Artikel 3 
Medlemsstaterna och kommissionen ska följa den uppförandekod som återfinns i bilaga III. 

Utfärdat i Bryssel den  

 På rådets vägnar 
 Ordförande 
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BILAGA III 
Uppförandekod 

1. Uppförandekoden ska tillämpas på alla möten inom Internationella partnerskapet för 
samarbete om energieffektivitet (IPEEC) som förknippas med genomförandet av 
stadgan. 

2. När det gäller frågor som faller under medlemsstaternas behörighet, ska för att att 
utarbeta samordnade ståndpunkter samordningsmöten för EU-medlemsstaternas 
delegationer sammankallas på ordförandeskapets initiativ eller på kommissionens 
eller en medlemsstats begäran före, under och efter de möten som avses i punkt 1. 
Utkast till uttalanden om ståndpunkter ska i förväg distribueras till medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna ska uttrycka dessa samordnade ståndpunkter. 

3. När det gäller frågor som omfattas av gemenskapsbehörighet och framför allt 

– frågor om energieffektivitetspolitik som omfattas av EU-lagstiftning,  

– relationer till andra organisationer, 

– ändringar av stadgan,  

– IPEEC:s arbetsprogram, arbetsordning, ekonomiska regler och årsrapporten 

kan kommissionen för att utarbeta gemenskapens ståndpunkter sammankalla 
samordningsmöten för EU-medlemsstaternas delegationer före, under och efter de möten som 
avses i punkt 1. Utkast till uttalanden om ståndpunkter ska i förväg distribueras till 
medlemsstaterna. Kommissionen ska på gemenskapens vägnar uttrycka gemenskapens 
ståndpunkter i dessa frågor. 
4. Man får besluta att om gemenskapen inte är representerad, ska medlemsstaterna 

uttrycka gemenskapens ståndpunkter i de frågor som avses i punkt 3. 

5. Kommissionen och medlemsstaterna ska i nära samarbete, inklusive genom 
samordningsmöten, verka för en gemensam ståndpunkt.  

6. Om samsyn inte kan uppnås i de frågor som avses i punkt 3, ska frågan utan dröjsmål 
hänskjutas till rådets energiarbetsgrupp eller till Ständiga representanternas 
kommitté. 
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 

1. FÖRSLAGETS BENÄMNING 
Frivilliga bidrag till Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet 
(IPEEC). 

2. BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE 
FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN 
Politikområde(n)/verksamhet(er) som berörs: 

Energi och transporter 

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: 
400 000 euro år 2009 och därefter 60 000 euro per år. 

3.3. Budgettekniska uppgifter 

Budget-
rubrik Typ av utgift Nya Bidrag från 

Efta-länderna 
Bidrag från 

ansökarländer 
Rubrik i 
budget-
planen 

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. Sammanfattning av 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 
senar

e 

 

Summa 

Driftskostnader2 
 

        

Åtagandebemyndiganden 8.1. a 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
per år 

 

Betalningsbemyndiganden  b 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
per år 

 

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet3     
Tekniskt och administrativt 
stöd 8.2.4. c X x x x x X x 

SUMMA REFERENSBELOPP        

Åtagandebemyndiganden  a+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
per år 

 

Betalningsbemyndiganden  b+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
per år 

 

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet4   
Personalkostnader och 
anknutna kostnader (icke-
diff. anslag) 

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

 

Andra administrativa 
utgifter än 
personalkostnader och 
anknutna kostnader som inte 
ingår i referensbeloppet 
(icke-diff. anslag) 

8.2.6. e 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
per år 

 

Totala beräknade utgifter för åtgärden 
SUMMA ÅTAGANDE-
BEMYNDIGANDEN 
inklusive 
personalkostnader 

 a+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
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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SUMMA BETALNINGS-
BEMYNDIGANDEN 
inklusive 
personalkostnader 

 b+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
per år 

 

Uppgifter om samfinansiering 
För närvarande beräknas IPEEC:s totala kostnader för 2009 till 1,2 miljoner euro. 
För 2009 har kommissionen reserverat ett bidrag till IPEEC på 400 000 euro inom 
programmet ”Intelligent energi — Europa”. För följande år är en total årskostnad för 
IPEEC på 2,5 miljoner euro en rimlig skattning. Antar man att IPEEC under följande 
år kommer att ha cirka 40 medlemmar, är ett årligt bidrag på 60 000 euro rimligt. 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

Samfinansierande part 
 

 

År n 

 

n + 1
 

n + 2
 

n + 3
 

n + 4 

N + 
5 och 
senar
e 

 

Summa 

Medlemsstater (för 
närvarande är 4 medlemmar 
men kan bli fler) 

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

per år 
 

Ej EU-medlemsstater 
(nuvarande 8 kan bli fler)  f 0,4 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

per år 
 

SUMMA åtagande-
bemyndiganden inklusive 
samfinansiering 

a+c
+d
+e
+f 

1,243 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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 budgetplanen. 

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

4.1.3. Påverkan på inkomsterna 
 Förslaget påverkar inte inkomsterna. 

 Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande: 

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

  Efter genomförande av åtgärden 

Budgetrubrik Inkomster 

Före 
åtgärden 
[År 
n-1] 

[År 
n] 

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

[n+4] [n+5]
6 

a) Inkomster i absoluta tal         

b) Förändring av inkomster  ∆       

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 

senare 

Summa personal  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 per 
år 

5. BESKRIVNING OCH MÅL 

5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt 
Huvudmålet för IPEEC är att stödja ett smidigt och produktivt internationellt 
samarbete för att främja energieffektivitet och energisparande. 

5.2. Mervärdet av en åtgärd på gemenskapsnivå samt förslagets förenlighet med 
övriga finansieringsinstrument och eventuella synergieffekter 
Som medlem skulle kommissionen få bättre och mer direkt tillgång till information 
om insatserna på området energieffektivitet, både inom EU och globalt. Allmänt sett 
gynnar detta det politiska beslutsfattandet och kommer att stärka övervakningen av 
medlemsstaternas framsteg mot sina energisparmål för år 2020. 

Dessutom har gemenskapen delad behörighet med medlemsstaterna, när det gäller 
många aspekter på energieffektivitetspolitiken. Det är önskvärt att gemenskapen 
agerar på ett samordnat sätt inom IPEEC. Gemenskapen föreslås bli medlem i 
IPEEC, vilket medför ett frivilligt ekonomiskt bidrag.  

5.3. Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen 
för den verksamhetsbaserade förvaltningen 
Huvudmålet för IPEEC är att främja åtgärder som ger stora energieffektivitetsvinster. 
Detta omfattar följande: 

– Stödja IPEEC-medlemmars pågående arbete med att främja energieffektivitet 
samt utbyta information om åtgärder som väsentligt kan förbättra 
energieffektiviteten sektorsvis och mellan sektorer. 

                                                 
6 Ytterligare kolumner kan läggas till vid behov, dvs. om åtgärdens löptid är längre än 6 år. 
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– Möjliggöra gemensam forskning och utveckling av nyckelteknik för 
energieffektivitet, särskilt för tillämpning i utvecklingsländer. 

– Underlätta spridandet av energirelaterade produkter och tjänster som bidrar till 
ökad energieffektivitet.  

Resultat:  

Spridande av kunskaper och bästa praxis, med gemenskapen som aktiv partner inom 
IPEEC, i enlighet med samordnade ståndpunkter om delad behörighet.  

Indikatorer:  

– Antalet IPEEC-medlemmar som vidtagit nya åtgärder på området 
energieffektivitet som direkt följd av IPEEC:s arbete. 

– Antalet nya åtgärder som genomförts till följd av IPEEC:s arbete. 

– Andelen samordnade gemenskapsståndpunkter om relevanta frågor inom 
IPEEC. 

5.4. Metod för genomförande (preliminärt) 

 Centraliserad förvaltning 
 Direkt av kommissionen 

 Indirekt genom delegering till: 

 Genomförandeorgan 

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

 Nationella offentligrättsliga organ eller organ med public service-
uppdrag. 

 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. Förhandsbedömning 
Ej tillämpligt. 

6.2.2. Åtgärder som har vidtagits med anledning av en interims- eller 
efterhandsutvärdering (lärdomar som dragits av liknande åtgärder) 
Inga föreslagna åtgärder.  
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6.2.3. Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar 
Efter fem år, vid tecken på bristande framgång och stöd för IPEEC. 

7. Bestämmelser om bedrägeribekämpning  
Bedöms inte vara 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 
senare 

SUMMA (Mål-, åtgärds- 
och 
resultatbetecknin
g) 

Typ av 
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 7……… 
 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
per år 

  

Åtgärd 1…..                 

- Resultat 1                 

Delsumma mål 1                 

OPERATIVT 
MÅL nr 2 1……… 

                

Åtgärd 1…..                 

- Resultat 1                 

Delsumma mål 2                 

OPERATIVT 
MÅL nr n 1 

                

Delsumma mål n                 

                                                 
7 Enligt beskrivningen i avsnitt 5.3. 
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SUMMA 
KOSTNADER 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
per år 
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8.2. Administrativa utgifter 

8.2.1. Personal – antal och typ 

Typ av 
tjänster 

 Personal (befintlig 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 

anställda8 
(XX 01 01) 

 

B*, 
C*/AST 

      

Personal som 
finansieras9 genom art. 
XX 01 02 
 

0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Övrig personal10 som 
finansieras genom art. 
XX 01 04/05 
 

      

SUMMA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig 

• Följa verksamheten inom IPEEC. 

• Bidra till arbetsprogram. 

• Sammankalla, förbereda och följa upp samordningsmöten med medlemsstaterna. 

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

 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. 

 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. 

                                                 
8 Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet. 
9 Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet. 
10 Kostnaderna för dessa ingår i referensbeloppet. 
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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 
senare 

SUMM
A 

1 Tekniskt och administrativt stöd 
(inklusive anknutna personalkostnader)        

        

Övrigt tekniskt och administrativt stöd        

 internt         

 externt        

Summa tekniskt och administrativt stöd        

8.2.5. Finansiella kostnader för personal och därmed sammanhängande kostnader 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 
senare 

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 budgetpost) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 per 
år 

Totala personalkostnader 
och anknutna kostnader 
(som INTE ingår i 
referensbeloppet) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 per 
år 
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Beräkning – Tjänstemän och tillfälligt anställda 

Flerårigt program, kostnaderna baseras följaktligen på genomsnittskostnader för 
tjänstemän inom kommissionen 

0,4 heltidsekvivalenter x (122 x 5/9) + 0,4 heltidsekvivalenter x (73 x 3/9) + 0,4 
heltidsekvivalenter x (64 x 1/9) = 40 000 euro 

Beräkning – Personal som finansieras enligt 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 
senar

e 

SUMM
A 

XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
per år  

XX 01 02 11 02 – Konferenser och möten        

XX 01 02 11 03 – Kommittéer11        

XX 01 02 11 04 – Studier och samråd        

XX 01 02 11 05 – Informationssystem        

2 Totala övriga administrativa utgifter 
(XX 01 02 11) 

       

3 Övriga administrativa utgifter 
(specificera genom att ange budgetpost) 

       

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

0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
per år  

 

Beräkning – Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet 

3 tjänsteresor à 1 000 euro (år n) - 10 tjänsteresor à 1 000 euro = 10 000 euro (år n +) 

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

                                                 
11 Ange vilken typ av kommitté som avses samt vilken grupp den tillhör. 
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