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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en strategi for den kommende gennemførelse af reguleringsagenturernes 
institutionelle aspekter
(2008/2103(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europæiske agenturer - vejen frem" 
(KOM(2008)0135),

– der henviser til sin beslutning af 13. januar 2004 om Kommissionens meddelelse 
"Rammer for europæiske reguleringsorganer"1,

– der henviser til udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske 
reguleringsorganer (KOM(2005)0059),

– der henviser til sin beslutning af 1. december 2005 om Kommissionens udkast til 
interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer2,

– der henviser til den forespørgsel til mundtlig besvarelse, som Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender og Budgetudvalget i fællesskab stillede til Rådet, og Rådets 
besvarelse på mødet den 15. november 2005 (O-0093/05),

– der henviser til brev af 7. maj 2008 fra Kommissionens formand til Europa-Parlamentets
formand og Rådets formand om oprettelsen af en interinstitutionel arbejdsgruppe på 
politisk niveau,

– der henviser til Formandskonferencens beslutning den 17. april 2008,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at Kommissionens og Parlamentets bestræbelser på at fastlægge en 
juridisk bindende ramme for europæiske reguleringsagenturer ikke har givet noget 
resultat,

B. der henviser til, at der ikke er sket nogen væsentlige fremskridt med den 
interinstitutionelle aftale, der blev foreslået den 25. februar 2005, som følge af Rådets 
institutionelle og politiske modstand; der henviser til, at Kommissionen har besluttet at 
trække sit forslag tilbage om en interinstitutionel aftale og erstatte det med en opfordring 
til en interinstitutionel dialog, der munder ud i en fælles tilgang,

C. der bemærker, at selv om reguleringsagenturer ved første øjekast kan sidestilles med 

                                               
1 EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 119.
2 EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 123.
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meget små institutioner, har de dog meget store indvirkninger med hensyn til EU's 
forvaltning,

D. der mener, at det fortsat er nødvendigt i det mindste at fastlægge reguleringsagenturernes 
væsentlige strukturelle karakteristika, for så vidt som dette er blevet et anerkendt 
parainstitutionelt parameter i EU,

E. der overvejer Kommissionens holdning, hvor man foreslår at oprette en interinstitutionel 
arbejdsgruppe, som får til opgave at definere rammerne for reguleringsagenturer samt de 
enkelte EU-organers respektive kompetencer i forhold til disse agenturer,

F. der henviser til, at Kommissionen skal foretage en horisontal evaluering af 
reguleringsagenturer frem til 2009-2010 og så hurtigt som muligt forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om konklusionerne af denne evaluering,

G. der glæder sig over Kommissionens beslutning om ikke at foreslå oprettelsen af nye 
agenturer, så længe den interinstitutionelle arbejdsgruppe ikke har afsluttet sit arbejde,

H. der opfordrer Kommissionen til ikke at gå bort fra retningslinjerne i den 
interinstitutionelle aftale, som blev foreslået i 2005, hvad angår de ændringer, der skal 
foretages af de grundlæggende retsakter, som er gældende for de eksisterende 
reguleringsagenturer, så disse bliver i overensstemmelse med den nye tilgang,

I. der understreger, at der allerede eksisterer en ensartet lovramme1 for reguleringsagenturer, 
som har fået en tidsbegrænset opgave med forvaltning af fællesskabsprogrammer,

1. mener, at Kommissionens forslag er et prisværdigt initiativ, og erklærer sig villig til via 
sine repræsentanter at deltage i den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejde; er dog af 
den opfattelse, at den "fælles tilgang" ikke lever op til forventningerne, når det gælder 
indgåelsen af den interinstitutionelle aftale;

2. appellerer til Rådet om at give et konstruktivt bidrag til denne arbejdsgruppes arbejde;

3. anmoder Kommissionen og Rådet om sammen med Europa-Parlamentet hurtigst muligt at 
fastlægge den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejdsprogram, så den kan påbegynde 
sit arbejde i efteråret 2008;

4. mener, at den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejdsprogram navnlig bør omfatte 
følgende punkter:

– konkretisering af de områder, der skal være fokus på i den horisontale evaluering, som 
Kommissionen skal iværksætte frem til udgangen af 2009,

– fastlæggelse af objektive kriterier, der gør det muligt at evaluere nødvendigheden af 
agenturernes eksistens, idet der tages højde for eventuelle erstatningsløsninger,

– evaluering af agenturernes arbejde og de resultater, som agenturerne har opnået, 
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal 
administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1).
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herunder en ekstern evaluering, der navnlig bygger på cost-benefit-analyser,

– evaluering af eventuelle mistede fordele som følge af, at visse aktiviteter udføres af 
særlige reguleringsagenturer og ikke af Kommissionens tjenestegrene,

– fastlæggelse af foranstaltninger, der tager sigte på at styrke agenturernes 
gennemsigtighed, navnlig ved hjælp af en tilnærmelse af deres grundlæggende 
strukturelle karakteristika,

– opstilling af grænser for agenturernes beføjelser og den kontrol, der foretages af disse, 
navnlig form og omfang af Kommissionens ansvar med hensyn til deres respektive 
aktiviteter, idet der naturligvis tages højde for, at omfanget af Kommissionens 
redegørelsesbeføjelser ikke kan overstige det omfang, hvori den konkret kan få 
indflydelse på agenturernes aktiviteter som sådan,  

– udpegelse af repræsentanter til de kontroller, som Rådet og Kommissionen foretager 
af agenturerne, og høring af kandidaterne i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg,

– udpegelse af agenturernes administrerende organer, navnlig af deres respektive 
direktører, og præcisering af Europa-Parlamentets rolle i den forbindelse;

5. noterer sig Kommissionens opfattelse af, at oprettelsen af reguleringsagenturer, der i hvert 
enkelt tilfælde skal ske med Europa-Parlamentets medvirken, er et udtryk for samarbejdet 
mellem medlemsstaterne, hvis funktion i øvrigt ligger i interoperabiliteten og udøvelsen af 
beføjelser, der ikke udelukkende kan tillægges fællesskabsorganerne, da der ellers ville 
opstå beskyldninger om centralisme;

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til sammen med Europa-Parlamentet at arbejde på at 
skabe en klar, fælles og sammenhængende ramme for den plads, som agenturerne får 
tildelt i fremtiden i forbindelse med EU's forvaltning;

7. mener, at prioriteringen af den "fælles ramme", man stræber efter i forbindelse med en 
Interinstitutionel aftale, skal tage sigte på at rationalisere driften og på at optimere 
reguleringsagenturernes merværdi, idet der stilles krav om øget gennemsigtighed, synlig 
demokratisk kontrol og større effektivitet;

8. mener, at det er absolut nødvendigt at indføre fælles regler og minimumsprincipper for 
alle reguleringsagenturers struktur, drift og kontrol, uanset deres art;

9. er af den opfattelse, at agenturernes strukturelle og funktionsmæssige mangfoldighed kan 
rejse nogle alvorlige spørgsmål, der vedrører lovgivningsparametrene, god 
forvaltningsskik og en institutionel tilnærmelse med hensyn til centralisering og 
decentralisering;

10. mener, at en eventuel oprettelse af nye agenturer under alle omstændigheder bør finde sted 
i kronologisk rækkefølge efter udløbet af indeværende finansieringsperiode, dvs. efter 
2013, og at det er hensigtsmæssigt at undersøge, om Kommissionens løfte om ikke at 
følge op på forslagene om at oprette nye reguleringsagenturer ligeledes skal omfatte de to 
verserende forslag inden for energi- og telekommunikationssektoren;
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11. understreger nødvendigheden af at indføre en parlamentarisk kontrol med 
reguleringsagenturernes oprettelse og drift, der hovedsagelig skal være baseret på:

– forelæggelsen for Europa-Parlamentet af agenturernes egen årsberetning,

– muligheden for at invitere agenturets direktør til at give møde for Europa-
Parlamentets ansvarlige udvalg ved dennes udpegelse, og

– Europa-Parlamentets meddelelse af decharge ved gennemførelsen af 
budgetterne for agenturer, der modtager fællesskabsfinansiering;

12. opfordrer Kommissionen til at forelægge konklusionerne af den horisontale evaluering af 
reguleringsagenturerne i god tid inden den foreslåede dato i 2009-2010, så den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe kan tage højde for dens konklusioner;

13. anmoder formanden og Formandskonferencen om at prioritere spørgsmålet om oprettelsen 
af den arbejdsgruppe, som Kommissionen har foreslået;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Indledende bemærkninger

I den seneste tid har man observeret en markant stigning i antallet af reguleringsagenturer, 
både på europæisk niveau og på nationalt niveau. Der er både forskelle og ligheder mellem de 
to referenceniveauer. Disse europæiske og nationale agenturers strukturelle og 
funktionsmæssige mangfoldighed kan rejse nogle alvorlige spørgsmål, der vedrører 
lovgivningsparametrene, god forvaltningsskik og en institutionel tilnærmelse med hensyn til 
centralisering og decentralisering. Omfanget af den parlamentariske anerkendelse er en af de 
grundlæggende forskelle mellem de nationale og de europæiske reguleringsagenturer. Den er 
nemlig stærk for de nationale reguleringsagenturers vedkommende og mangelfuld for de 
europæiske reguleringsagenturers vedkommende.

Europa-Parlamentet har flere gange beskæftiget sig med de institutionelle, finansielle (se i den 
forbindelse udtalelserne fra de associerede udvalg, dvs. Budgetudvalget og 
Budgetkontroludvalget) og proceduremæssige spørgsmål, som de europæiske agenturers drift 
rejser. Efter at Rådet nægtede at vedtage en juridisk bindende retsakt og forkastede forslaget 
om at indgå en interinstitutionel aftale (brev sendt den 22. juni 2007 fra Rådets formand til 
Europa-Parlamentets formand), benyttede Kommissionen sig af sin initiativret og valgte at 
stille et erstatningsforslag. Den besluttede konkret at trække forslaget til interinstitutionel 
aftale tilbage og foreslog i stedet for, at man indførte en interinstitutionel arbejdsgruppe, der 
skulle definere rammerne for reguleringsagenturer samt de enkelte EU-organers respektive 
kompetencer i forhold til disse agenturer.

De europæiske reguleringsagenturers klassificering

EU's institutionelle landskab omfatter et stort antal decentraliserede organer, der stort set 
fungerer selvstændigt, og som kaldes for "reguleringsagenturer". De 29 europæiske agenturer 
(se vedlagte bilag, der indeholder en detaljeret liste over de europæiske reguleringsagenturer) 
udgør ved første øjekast nogle meget små institutioner, men de har nogle klare og meget store 
indvirkninger.

De europæiske agenturer er opdelt i to kategorier: "reguleringsagenturer" og 
"forvaltningsagenturer". Reguleringsagenturernes opgave fastlægges i de enkelte tilfælde ud 
fra deres eget retsgrundlag, dvs. deres eget sektorspecifikke retsgrundlag (her skal det 
bemærkes, at 12 ud af de 23 agenturer, der bygger på EF-traktaten, har artikel 308 som 
retsgrundlag). Forvaltningsagenturerne skal udføre en specifik opgave, der hovedsagelig 
består i at medvirke ved forvaltningen af EF-programmerne i henhold til Rådets forordning 
(EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002, dvs. i henhold til et fælles retsgrundlag.  

Der opstår naturligvis et spørgsmål om en midtvejsrevision af de to agenturkategoriers 
arbejde og af de resultater, som de har opnået. Det er kun muligt at vurdere det 
hensigtsmæssige i at indføre og oprette et reguleringsagentur ved at se på de enkelte tilfælde.
Arten af disse agenturers kompetencer, deres behov med hensyn til menneskelige ressourcer 
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og den dimension, som det er ønskeligt at give deres beslutningsbeføjelser, skal være 
genstand for cost-benefit-analysen og navnlig den eksterne evaluering. 

Enhver debat, der vedrører oprettelsen af nye agenturer, herunder de to verserende forslag, 
forudsætter, at der foretages positive, målbare og gennemsigtige evalueringer med hensyn til 
central og decentral styring for de eksisterende agenturers vedkommende. Under alle 
omstændigheder skal oprettelsen af nye agenturer finde sted i kronologisk rækkefølge efter 
udløbet af indeværende finansieringsperiode, dvs. efter 2013, under hensyntagen til 
konklusionerne af den horisontale evaluering, der bliver foretaget i 2009-2010.

De europæiske reguleringsagenturers plads i Europas institutionelle landskab

De europæiske reguleringsagenturers drift er ikke blot nært forbundet med EU-forvaltningen 
på flere niveauer, men også med EU-strategien "Bedre lovgivning".

Mangfoldigheden er kendetegnende for den teoretiske tilgang og den praktiske undersøgelse, 
som reguleringsagenturerne i EU bygger på. Den alt for store stigning i antallet af 
reguleringsagenturer har utvivlsomt haft den effekt, at EU's lovgivningsindgreb er blevet alt 
for omfattende, at EU-politikkerne er blevet spredt og er blevet mere uigennemskuelige, og at 
den praktiske koordination som følge heraf er blevet vanskeligere. I sin meddelelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Europæiske agenturer - vejen frem"
(KOM(2008)0135, Bruxelles, 11. marts 2008) indrømmer Kommissionen selv, at det er 
nødvendigt at "få klarhed over deres rolle og de gældende mekanismer, som skal sikre, at 
disse offentlige organer handler korrekt" (s. 2). 

Oprettelsen kræver et minimum af fælles regler og principper for reguleringsagenturernes 
struktur, drift og kontrol, så de på en harmonisk måde kan anvende de grundlæggende 
principper, som traktatsystemet indeholder.

Der findes faktisk en bred vifte af strukturer. Mens bestyrelsen normalt består af mindst én 
repræsentant for hver medlemsstat, udpeges agenturets administrerende direktør i de fleste 
tilfælde af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen og i andre tilfælde af Kommissionen 
efter forslag fra bestyrelsen eller af Rådet på baggrund af en liste over kandidater, der enten er 
udarbejdet af bestyrelsen eller af Kommissionen. I den forbindelse vil det være nyttigt at 
opstille nogle fælles interinstitutionelle retningslinjer, der gør det muligt for EU-organerne at 
samarbejde med fuld respekt for den enkeltes opgaver og kompetencer.

Det vil ligeledes være nyttigt, at man ikke alene institutionaliserer en ramme, der tager sigte 
på at harmonisere de europæiske reguleringsagenturers drift, men også sørger for, at de 
fungerer i henhold til de demokratiske principper. Derfor har Parlamentet flere gange 
opfordret Rådet til at give et konstruktivt bidrag til indførelsen af en fælles udformning af og 
en sammenhængende politisk tilgang for de europæiske reguleringsagenturer, som udfylder en 
vigtig plads i EU's kæde af institutionsmekanismer.

De europæiske reguleringsagenturers sui generis-karakter

Reguleringsagenturernes særprægede juridiske karakter ligger i, at de får tildelt kompetencer, 
der ikke alene ligger tæt på den lovgivningsmæssige rolle, som forvaltningen spiller (navnlig 
når det gælder beslutninger, der er juridisk bindende over for tredjemand), men som også 
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ligger tæt på retsmyndighedernes rolle, der består i at pålægge sanktioner. Man skelner 
således mellem agenturer, der træffer juridisk bindende beslutninger, agenturer, der har 
tekniske og/eller videnskabelige kompetencer, og agenturer, der udfører operationelle opgaver 
(KOM(2008)0135, s. 8). Agenturerne er i øvrigt autonome på organisatorisk og/eller 
finansielt niveau, og deres medlemmer er ofte sikre på at nyde godt af en personlig og/eller 
funktionsmæssig uafhængighed. De nævnte elementer forhindrer disse agenturer i at blive 
klassificeret i de traditionelle juridiske kategorier, selv om de allerede udgør et anerkendt 
parainstitutionelt parameter i EU. I det foreliggende tilfælde henhører de europæiske 
reguleringsagenturer og navnlig de agenturer, der falder ind under EF-traktaten, under 
"forvaltningsfunktionen". Det skal understreges, at udtrykket "regulerings-" ikke giver 
agenturerne lov til at vedtage generelle forskrifter, men udelukkende til at træffe specifikke 
beslutninger inden for rammerne af en klart fastlagt EU-lovgivning, og dette med henblik på 
at sikre princippet om institutionel ligevægt, der er fastlagt i EF-traktatens artikel 7.
Domstolen har som bekendt afsagt dom i den forbindelse (Meroni-doktrinen, sag 98/80, 
Giuseppe Romano). Desuden kan fællesskabslovgiveren altid på initiativ af Kommissionen 
under den almindelige fælles beslutningsprocedure træffe beslutning om, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at oprette et specifikt reguleringsagentur og offentliggøre en specifik retsakt, 
der gælder for dette agenturs tilrettelæggelse, dets drift og dets forbindelser med de berørte 
institutioner og organer. Fællesskabslovgiveren kan også altid beslutte, om det er 
hensigtsmæssigt at beholde et bestemt agentur eller ej.

Spørgsmålet om gennemsigtighed og demokratisk kontrol

De europæiske reguleringsagenturer udgør i vid udstrækning decentraliserede eller 
uafhængige tjenester, og derfor skal der lægges særlig vægt på gennemsigtighed og 
demokratisk kontrol, når det gælder deres oprettelse og drift. Uden gennemsigtighed og 
demokratisk kontrol risikerer de mange regulerings- og forvaltningsagenturer, der har eneret -
eller som benytter sig af en sådan ret - til reguleringen af vigtige områder af samfundets 
aktiviteter, at reducere værdien af EU's repræsentative institutioner, trænge ind på disse 
institutioners enemærker og skabe et urimeligt stort bureaukrati. Den foreslåede tilgang - der 
så vidt muligt skal være en fælles tilgang - for de pågældende agenturers struktur og drift 
tager sigte på at begrænse det tunge bureaukrati for at gøre det muligt for agenturerne at spille 
deres lovgivningsmæssige rolle på en korrekt og effektiv måde, og for at det dermed bliver 
muligt at overvåge dem og opfylde - selv om det måske kun bliver delvist - det behov for 
kontrol (revision) og ansvarliggørelse, der eksisterer i øjeblikket.

Stadfæstelsen af den parlamentariske kontrol med reguleringsagenturernes struktur og arbejde 
er i tråd med det klassiske demokratiske princip om, at det politiske ansvar skal øges for 
ethvert organ, der har udøvende beføjelser. Den mulighed, som Europa-Parlamentet får for at 
give de pågældende agenturer et politisk ansvar, hænger sammen med det centrale princip om 
et repræsentativt demokrati, der består i at undersøge, hvorvidt de valg, som det udøvende 
organ træffer, er lovlige og berettigede. En fælles ramme, der falder ind under en 
Interinstitutionel tilgang, skal omfatte en institutionel kommunikation mellem Europa-
Parlamentet og reguleringsagenturerne. Denne kommunikation skal hovedsagelig være 
baseret på forelæggelsen for Europa-Parlamentet af agenturernes egen årsberetning, 
muligheden for at invitere agenturets direktør til at give møde for Europa-Parlamentets 
ansvarlige udvalg ved dennes udpegelse og endelig Europa-Parlamentets meddelelse af 
decharge ved gennemførelsen af budgetterne for agenturer, der modtager 
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fællesskabsfinansiering. De områder, som den parlamentariske kontrol skal vedrøre, kunne 
godt defineres på en mere klar og effektiv måde. Man kunne f.eks. indføre en pligt til at 
indlede forhandlinger om de europæiske reguleringsagenturers årsberetninger på Europa-
Parlamentets plenarmøder og takket være denne procedure sikre informationen af borgerne.

Mod en fælles ramme for interinstitutionel kontrol

Efter ordførerens mening lever Kommissionens forslag om en fælles ramme for den 
interinstitutionelle dialog, der skal munde ud i en "fælles tilgang", ikke op til forventningerne 
om indgåelsen af en interinstitutionel aftale. Ordføreren mener ligeledes, at den fælles tilgang 
skal være en mellemliggende etape inden vedtagelsen af en juridisk bindende tekst.
Ordføreren forstår dog godt, at Kommissionen ønsker at komme ud af det langvarige 
interinstitutionelle dødvande. Der er ingen tvivl om, at den ramme, som Kommissionen har 
foreslået for de europæiske reguleringsagenturer (KOM(2008)0135), kunne være mere 
fuldstændig. Den kan dog betragtes som et konstruktivt udgangspunkt for en dialog.
Ordføreren bifalder desuden oprettelsen af en interinstitutionel arbejdsgruppe, der udarbejder 
en samlet og detaljeret oversigt over de erfaringer, man har opnået i reguleringsagenturerne, 
og som får til opgave at præcisere, hvilken plads de har i EU's forvaltning på flere niveauer.
Ordføreren er ligeledes af den opfattelse, at prioriteringen af den "fælles ramme" for en 
interinstitutionel aftale og tilgang består i generelt at optimere reguleringsagenturernes 
merværdi i EU's forvaltningsstrukturer, idet der stilles krav om øget gennemsigtighed, synlig 
demokratisk kontrol og større effektivitet.
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BILAG - LISTE OVER EU'S AGENTURER OG OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ANSVARSOMRÅDER

(Kilde: Generaldirektoratet for Interne Politikker, koordinering af lovgivningsarbejdet og forligsenheden)

Reguleringsagentur Oprettelsesår

Fælles 
beslutningstagning 

på oprettelses-/
revisionsdatoen

Sæde Ansvarligt udvalg
Medlem af 
bestyrelsen 

udpeget af EP

Deltagelse i 
udpegelsen af den 
administrerende 

direktør
Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (Cedefop) 1975 Nej/Nej Thessaloniki EMPL* - Nej

Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) 1975 Nej/Nej Dublin EMPL* - Nej

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 1990 Nej/Ja København ENVI* 2 Nej
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
(ETF) 1990 Nej/Ja Torino EMPL* - Nej

Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) 1993 Nej/Ja Lissabon LIBE* 2 Ja

Det Europæiske Lægemiddelagentur
(EMEA) 1993 Nej/Ja London ENVI* 2 Ja

Kontoret for Harmonisering i det Indre 
Marked (Varemærker og Design) (KHIM) 1993 Nej/Nej Alicante JURI* - Nej

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA) 1994 Nej/Nej Bilbao EMPL* - Nej

EF-Sortsmyndigheden (CPVO) 1994 Nej/Nej Angers AGRI* - Nej
Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer (CdT) 1994 Nej/Nej Luxembourg - - Nej

Det Europæiske Observationscenter for 
Racisme og Fremmedhad (EUMC) - erstattet 
af FRA

1997 Nej Wien LIBE* - Nej

Det Europæiske Genopbygningsagentur 
(EAR) 2000 Nej/Nej Thessaloniki AFET - Nej
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Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 2002 Ja Parma ENVI* - Ja

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
(EMSA) 2002 Ja Lissabon TRAN - Nej

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 
(EASA) 2002 Ja Köln TRAN - Nej

Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) 2004 Ja Heraklion ITRE - Ja

Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme (ECDC) 2004 Ja Stockholm ENVI* 2 Ja

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) 2004 Ja Valenciennes TRAN - Ja
Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed 
(GNSS) 2004 Nej/Nej Bruxelles 

(midlertidigt) ITRE - Nej

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af 
det Operative Samarbejde ved EU-
medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)

2004 Nej Warszawa LIBE - Nej

EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA) 2005 Nej
Bruxelles 

(midlertidigt) -
Vigo

PECH - Nej

Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem mænd og kvinder 2006 Ja Vilnius FEMM - Ja

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 2006 Ja Helsinki ENVI 2 Ja
Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA, erstatter 
EUMC)

2007 Nej Wien LIBE - Ja
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Agenturer i tilknytning til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (anden søjle):

Decentraliseret agentur Vedtagelsesår By Ansvarligt
udvalg

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier 
(EUISS) 2001 Paris AFET/SEDE

EU-Satellitcentret (EUSC) 2002 Madrid AFET/SEDE
Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) 2004 Bruxelles AFET/SEDE

Agenturer i tilknytning til politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (tredje søjle):

Decentraliseret agentur Vedtagelsesår By Ansvarligt
udvalg

Den Europæiske Politienhed (Europol) 1992 Haag LIBE*
Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
EU's Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) 2002 Haag LIBE*

* Ansvarligt udvalg i henhold til forretningsordenens bilag VI.
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