Versjon 15.11.2005 OED/EV
Rammenotat om Kommisjonsbeslutning 2004/20/EC av 23. Desember 2003 om
etablering av et byrå "Intelligent Energy Executive Agency" for EU-programmet
Intelligent Energi Europa (IEE).
1. Bakgrunn og status
EU-programmet Intelligent energi Europa (IEE) for perioden 2003-2006 var en fortsettelse av
de tidligere SAVE og ALTENER programmene, og ble etter vedtak i EØS-komiteen tatt inn i
EØS-avtalen i 2003 (se egen side om det løpende IEE-programmet). IEE fortsetter utover
2006 og vil fra 2007 integreres i et større og sektorovergripende program om
konkurransedyktighet og innovasjon (CIP 2007-2013) (se egen side om det nye CIPprogrammet).
EU har gjennom et kommisjonsvedtak etablert et byrå tilknyttet IEE, kalt Intelligent Energy
Executive Agency. Beslutningens artikkel 4 fastslår at byrået skal administrere prosjektene
under IEE. Byrået skal ha en såkalt utøvende kompetanse i forhold til IEE, mens de politiske
og strategiske vurderingene skal gjøres i Kommisjonen og i programkomiteen for IEE, hvor
medlemslandene og EØS-landene sitter representert. Byrået har hovedsete i Brussel og består
av om lag førti ansatte. Totalt vil ca 80 prosent av midlene som er stilt til rådighet for IEE,
inkludert Norges bidrag, bli forvaltet av byrået.
Det arbeides nå på EFTA-siden med et forslag om å inkludere EU-kommisjonens beslutning i
EØS-avtalen. Et utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert
Kommisjonen. Saken er nå gjenstand for drøftelser mellom EFTA/EØS-landene og
Kommisjonen.

2. Gjeldende norsk rett på området og behov for endringer i lov og forskrift
Det vil ikke være behov for endringer i norsk lov som følge av kommisjonsbeslutningen om
etableringen av Intelligent Energy Executive Agency.
3. Norske interesser
Byrået vil være et utgangspunkt for økt innflytelse over innretningen på de prosjekter som
følger av IEE-programmet. Norge deltar allerede i Intelligent Energy Europe-programmet, og
Olje- og energidepartementet mener det er fordelaktig at Norge deltar i dette byrået for å sikre
størst mulig grad av deltakelse og informasjon om de beslutninger som tas innenfor IEE.
4. Andre synspunkter
Kommisjonsvedtaket har ikke vært på høring, men det har vært orientert om IEE-programmet
i spesialutvalget for energi, herunder etableringen av et nytt byrå.

6. Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

En implementering av kommisjonsvedtaket om etableringen av byrået vil kunne medføre
enkelte administrative konsekvenser, da EU vil kunne rekruttere personell fra hele EØSområdet inn i byrået.
7. Konklusjon
Etter en samlet vurdering anbefaler Olje- og energidepartementet at kommisjonsvedtaket blir
bekreftet gjennom en egen beslutning i EØS-komiteen.

