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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia kohta 
(2008/2103(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa ametid – edasised sammud” (KOM(2008)0135;

– võttes arvesse oma 13. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise „Euroopa 
reguleerivate asutuste tegevusraamistik” kohta1;

– võttes arvesse institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõud Euroopa Liidu reguleerivate 
asutuste ühtse raamistiku loomiseks (KOM(2005)0059);

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni komisjoni esitatud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu kohta Euroopa Liidu reguleerivate asutuste 
ühtse raamistiku loomiseks2;

– võttes arvesse institutsioonikomisjoni ja eelarvekomisjoni poolt nõukogule ühiselt esitatud 
suuliselt vastatavat küsimust ning nõukogu vastust 15. novembri 2005. aasta istungil (O-
0093/05);

– võttes arvesse komisjoni presidendi 7. mail 2008 Euroopa Parlamendi presidendile ja 
nõukogu eesistujale saadetud kirja, milles ta avaldas toetust institutsioonidevahelise 
poliitilise töörühma loomisele;

– võttes arvesse 17. aprilli 2008. aasta esimeeste konverentsil vastu võetud otsust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et komisjoni ja parlamendi pingutused juriidiliselt siduva raamistiku 
kehtestamiseks Euroopa Liidu reguleerivate ametite suhtes ei ole andnud mingeid 
tulemusi;

B. arvestades, et 25. veebruaril 2005 välja pakutud institutsioonidevaheline kokkulepe ei ole 
nõukogu institutsioonilise ja poliitilise keeldumise tõttu saavutanud mingit olulist 
edasiminekut ning et komisjon on otsustanud institutsioonidevahelise kokkuleppe 
ettepaneku tagasi võtta ning asendada selle üleskutsega institutsioonidevahelisele 
dialoogile, mis viib ühise lähenemisviisi vastuvõtmiseni;

C. leides, et kui reguleerivad ametid on esmapilgul samastatavad „mikroinstitutsioonidega”, 

                                               
1 ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 119.
2 ELT C 285 E, 22.11.2006, lk 123.
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on neil siiski Euroopa Liidu tasandil valitsemise mõistes „makromõju”;

D. leides, et endiselt on vaja määratleda vähemalt reguleerivate ametite olulised 
struktuurinäitajad, kuna need on muutunud Euroopa Liidu poolt tunnustatud 
üleinstitutsiooniliseks parameetriks;

E. kaaludes komisjoni seisukohta, kes teeb ettepaneku luua institutsioonidevaheline töörühm, 
kes määratleks reguleerivate ametite raamistiku ning Euroopa Liidu kõikide organite 
pädevuse nende ametite suhtes;

F. arvestades, et komisjon peab koostama reguleerivate ametite horisontaalse hinnangu 
hiljemalt aastateks 2009–2010 ja esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule võimalikult 
kiiresti aruande hinnangus tehtud järelduste kohta;

G. tervitades komisjoni otsust mitte teha ettepanekut uute ametite loomiseks seni, kuni 
institutsioonidevaheline töörühm ei ole oma töid lõpule viinud;

H. kutsudes komisjoni üles mitte jätma kõrvale 2005. aastal esitatud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe üldsuuniseid olemasolevaid reguleerivaid ameteid käsitlevatesse 
põhitekstidesse muudatuste tegemise kohta, eesmärgiga kohandada neid uue 
lähenemisviisiga;

I. rõhutades, et reguleerivate ametite kohta juba kehtib ühtlane õigusraamistik,1 millele on 
usaldatud kindlaks ajavahemikuks ühenduse programmide haldamise ülesanne,

1. on seisukohal, et komisjoni ettepanek on kiiduväärt algatus, ning on valmis oma 
esindajate vahendusel osalema institutsioonidevahelise töörühma töödes, aga leiab siiski, 
et „ühine lähenemisviis” on institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise perspektiivis 
allapoole ootusi;

2. kutsub nõukogu andma töörühma töösse konstruktiivset panust; 

3. palub komisjonil ja nõukogul luua võimalikult kiiresti ja koos Euroopa Parlamendiga 
institutsioonidevahelise töörühma töökava, et viimane saaks alustada tööd juba 2008. 
aasta sügisel;

4. on seisukohal, et institutsioonidevahelise töörühma töökavas tuleb eelkõige:

– täpsustada valdkonnad, millele tuleks komisjoni poolt hiljemalt 2009. aasta lõpuks 
koostatavas horisontaalses hindamises keskenduda,

– kinnitada objektiivsed kriteeriumid, mis võimaldavad hinnata ametite olemasolu 
vajadust, võttes arvesse võimalikke asenduslahendusi,

– hinnata ametite tööd ja saavutatud tulemusi, kaasa arvatud välishindamine eelkõige 

                                               
1 Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende rakendusasutuste 
põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded (ELT L 11, 
16.01.2003, lk 1).
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kulu-tulu analüüside kaudu,

– hinnata tulusid, mis võivad olla saamata jäänud põhjusel, et teatavaid ülesandeid on 
teostanud ajutised reguleerivad ametid ja mitte komisjoni talitused poolt,

– määrata meetmed, mis püüavad tugevdada ametite läbipaistvust, eelkõige nende 
põhiliste struktuuriomaduste lähendamise teel,

– kehtestada ametite autonoomia ja nende üle kontrolli teostamise volituslikud piirid, ja 
eelkõige komisjoni vastutuse vorm ja piirid iga ametitegevuse suhtes, võttes 
loomulikult arvesse asjaolu, et komisjoni aruandluskohustus piirdub üksnes 
meetmetega, millega ta võib mõjutada konkreetselt ametite kui selliste tegevust,

– määrata esindajad nõukogu ja komisjoni poolt ametite üle teostatavatesse 
kontrolliorganitesse ja kuulata kandidaate Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees,

– määrata ametite rakendusorganid ja eelkõige nende direktorid ning täpsustada sellega 
seoses Euroopa Parlamendi rolli;

5. võtab teatavaks komisjoni seisukoha, mille kohaselt on reguleerivate ametite loomine, 
mida peab iga kord tegema Euroopa Parlamendi kaasabil, liikmesriikide vahelise 
koostöö väljendus ning et selle koostöö õnnestumise taga on muu hulgas 
koostalitlusvõime ja pädevuse teostamine, mida ei saa usaldada puhtalt ühenduse 
juhitavatele organitele, äratamata süüdistusi tsentraliseerimises;

6. kutsub komisjoni ja nõukogu töötama koos Euroopa Parlamendiga selle nimel, et luua 
reguleerivatele ametitele tulevikus Euroopa tasandi valitsemises määratava rolli kohta 
selge, ühine ja sidus raamistik;

7. on seisukohal, et institutsioonidevaheliseks üksteisemõistmiseks otsitavas „ühises 
raamistikus” tuleb pidada prioriteediks raamistiku toimimise ratsionaliseerimist ja 
reguleerivate ametite lisandväärtuse optimeerimist, kinnitades tingimustena suurema 
läbipaistvuse, nähtava demokraatliku kontrolli ja tugevdatud tõhususe;

8. on seisukohal, et on hädavajalik luua ühised minimaalsed eeskirjad ja põhimõtted 
kõikide reguleerivate ametite struktuuri, toimimise ja kontrolli kohta, sõltumata ameti 
laadist;

9. on seisukohal, et ametite struktuuriline ja talitluslik mitmekesisus tõstatab tõsiseid 
küsimusi regulatiivsete parameetrite, hea valitsemistava ja institutsioonilise 
lähenemise kohta tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise suhtes;

10. on seisukohal, et uute ametite võimalik loomine peab kõikidel juhtudel toimuma 
pärast praegu kehtiva rahastamisperioodi lõppu ehk pärast 2013. aastat, ning et tuleb 
uurida, kas komisjoni lubadus mitte esitada ettepanekuid uute reguleerivate ametite 
loomise kohta peaks hõlmama ka praegu ootel olevat kahte ettepanekut energia- ja 
telekommunikatsioonide sektoris;
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11. rõhutab vajadust luua parlamentaarne kontroll reguleerivate ametite moodustamise ja 
toimimise üle, mis peab seisnema peamiselt:

– ametite endi aastaaruannete esitamises Euroopa Parlamendile, 

– võimaluses kutsuda ameti direktor tema ametissenimetamisel Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 

– Euroopa Parlamendi antavas lõplikus kinnituses ühenduse rahastatavate 
ametite eelarve täitmise kohta;

12. kutsub komisjoni esitama aegsasti reguleerivate ametite horisontaalse hinnangu 
järeldused enne soovituslikku 2009.–2010. aastat, et institutsioonidevaheline töörühm 
saaks järeldusi arvesse võtta;

13. palub presidendil ja esimeeste konverentsil tegeleda komisjoni pakutud töörühma 
moodustamise küsimusega esmajärjekorras;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele. 
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SELETUSKIRI

Sissejuhatavad märkused

Viimasel ajal on märgata reguleerivate ametite arvu olulist kasvu nii Euroopa kui 
liikmesriikide tasandil. Mõlema tasandi ametite vahel on nii sarnasusi kui ka erinevusi. 
Ametite struktuuriline ja talitluslik mitmekesisus Euroopa ja liikmesriikide tasandil tõstatab 
tõsiseid küsimusi seoses regulatiivsete parameetrite, heade valitsemistavade ja 
institutsioonilise lähenemisega tsentraliseerimisele ja detsentraliseerimisele. Üks põhilisi 
erinevusi riigi ja Euroopa tasandi reguleerivate ametite vahel on parlamentaarne õiguspärasus, 
mis on esimesel juhul väga tugev, aga teisel juhul lünklik.

Euroopa ametite toimimisest tulenevad institutsioonilised, rahalised (vt sel teemal kaasatud 
komisjonide arvamusi, milleks on eelarvekomisjon ja eelarvekontrollikomisjon) ja 
menetluslikud küsimused, on olnud Euroopa Parlamendis mitu korda arutlusel. Pärast seda, 
kui nõukogu keeldus vastu võtmast juriidiliselt siduvat õigusakti ja lükkas tagasi ettepaneku, 
milles on ette nähtud institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimine (nõukogu eesistuja 22. 
juunil 2007 Euroopa Parlamendi presidendile saadetud kiri), otsustas komisjon oma 
algatusõigust kasutades esitada asendusettepaneku. Konkreetselt otsustas ta võtta tagasi 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu ja pakkus selle asemel institutsioonidevahelise 
töörühma loomist, mille ülesandeks on määratleda reguleerivate ametite raamistik ning 
Euroopa Liidu kõikide organite pädevus nende suhtes. 

Euroopa reguleerivate ametite klassifikatsioon 

Euroopa institutsiooniline maastik hõlmab arvukalt kas detsentraliseeritud või selliseid 
organeid, kes töötavad peaaegu autonoomselt, mida määratletakse kui reguleerivaid ameteid. 
Euroopa 29 ametit (vt lisa üksikasjaliku nimekirjaga Euroopa reguleerivatest ametitest) on 
esmapilgul „mikroinstitutsioonid”, kuid millel tegelikkuses on ilmsed makromõjud. 

Euroopa reguleerivad ametid jagatakse kahte kategooriasse: „reguleerivad ametid” ja 
„rakendusametid”. Esimeste ülesanne määratletakse igal üksikjuhul eraldi nende enda 
õiguslikul alusel, st nende enda sektoripõhises õiguslikus raamistikus (tuleb märkida, et 12 
ametil 23st, mis on asutatud EÜ asutamislepinguga, on õiguslik alus asutamislepingu artikkel 
308). Rakendusametite eesmärk vastavalt nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ) 
nr 58/2003 (st vastavalt ühisele õiguslikule alusele) on sooritada eriülesanne, milleks on 
peamiselt ühenduse programmide juhtimisele kaasaaitamine.

Tingimata tõstatub küsimus nende kahe kategooria ametite tööde ja saavutatud tulemuste 
vahehindamise kohta. Reguleeriva ameti loomise ja elluviimise kasulikkust on võimalik 
hinnata ainult iga juhtumit eraldi vaadates. Nendele ametitele usaldatud pädevuse olemust, 
inimressursside vajadust ja soovituslikke pädevuspiire peab hindama kulutasuvuse 
seisukohast, kasutades eelkõige välishindajaid. 

Igasugune arutelu uute ametite loomise kohta, kaasa arvatud praegu pooleliolevad kaks 
ettepanekut, eeldab, et olemasolevad ametid teostaksid tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud 
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valitsemises positiivseid, mõõdetavaid ja läbipaistvaid arenguid. Igal juhul peab uute ametite 
loomine toimuma pärast praegu kehtiva rahastamisperioodi lõppu ehk pärast 2013. aastat, et 
saaks võtta arvesse aastatel 2009–2010 tehtava horisontaalse hindamise järeldusi. 

Euroopa reguleerivate ametite roll Euroopa institutsioonilisel maastikul 

Euroopa reguleerivate ametite toimimine ei ole tihedalt seotud mitte ainult Euroopa eri 
tasanditel valitsemisega, vaid ka Euroopa strateegiaga „Parem õiguslik reguleerimine”.

Põhimõttelise lähenemise ja toimimise uurimist, millel põhinevad reguleerivad ametid 
Euroopa Liidus, iseloomustab mitmekesisus. Reguleerivate ametite arvu liigne suurendamine 
on kahtlemata võimendanud liialdatult Euroopa reguleerivat sekkumist, hajutanud liidu 
poliitikavaldkondi ja muutnud neid läbipaistmatumaks ning selle tagajärjel muutnud 
toimimise koordineerimise keerulisemaks. Oma teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
„Euroopa ametid – edasised sammud” [KOM(2008)0135 lõplik, Brüssel, 11. märts 2008], 
tunnistab komisjon ise, et on vaja „saavutada selgus nende rollis ja tagada, et kõnealused 
avalik-õiguslikud ametid võtavad täieliku vastutuse oma tegevuse eest” (lk 2). 

Nõutakse minimaalset ühiste eeskirjade ja põhimõtete kogumi loomist Euroopa reguleerivate 
ametite struktuuri, toimimise ja kontrolli kohta, et viimased saaksid võtta sujuvalt üle 
aluslepingutes sätestatud juhtpõhimõtted.

Eksisteerib palju struktuure. Kui haldusnõukogu koosneb tavaliselt vähemalt ühest esindajast 
igast liikmesriigist, siis ameti tegevdirektor määratakse suuremal osal juhtudest komisjoni 
ettepanekul haldusnõukogu poolt ja mõnel juhul haldusnõukogu ettepanekul ja komisjoni 
poolt, või siis nõukogu poolt kas haldusnõukogu või komisjoni määratud kandidaate 
nimekirja alusel. Siin oleks kasulik määratleda ühine institutsioonidevaheline suunis, mis 
võimaldaks Euroopa Liidu organitel teha koostööd igaühe ülesannete ja pädevuse rangetes 
piirides. 

Samuti oleks kasulik mitte ainult institutsionaliseerida raamistikku, mis püüab Euroopa 
reguleerivate ametite toimimist ühtlustada, vaid panna neid ka toimima demokraatlike 
põhimõtete järgi. Seepärast on parlament mitu korda kutsunud nõukogu üles andma 
konstruktiivset panust Euroopa reguleerivate ametite ühise põhimõtte ja sidusa poliitilise 
lähenemise elluviimiseks, kuna ametid hõivavad Euroopa Liidu institutsiooniliste 
mehhanismide ahelas olulise koha. 

Euroopa reguleerivate ametite sui generis õiguslik staatus 

Reguleerivate ametite õigusliku olemuse eripära seisneb asjaolus, et neile antakse volitusi, 
mis ei sarnane mitte ainult haldusasutuste reguleeriva rolliga (eelkõige kolmandate isikute 
suhtes juriidiliselt siduvate otsuste võtmisel), vaid ka kohtu rolliga, mis seisneb karistuste 
määramises. Reguleerivad ametid on jagunenud ametiteks, kes võtavad vastu juriidiliselt 
siduvaid otsuseid, ametiteks, kes pakuvad tehnilisi ja/või teaduslikke eksperditeadmisi, ja 
ametiteks, kes teostavad talitluslikke ülesandeid [KOM(2008)0135 lõplik, lk 8]. Ametid on 
muu hulgas organisatsioonilisest ja/või rahalisest seisukohast autonoomsed ning nende 
liikmetel on sageli kindlustunne, et neil on isiklik ja/ talitluslik iseseisvus. Eelmainitud 
elemendid takistavad mainitud ametite klassifitseerimist traditsioonilistesse 
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õiguskategooriatesse, kuigi need moodustavad juba Euroopa Liidu poolt tunnustatud 
parainstitutsioonilise parameetri. Käesoleval juhul käivad Euroopa reguleerivad ametid, eriti 
need, mida reguleeritakse EÜ asutamislepinguga, täitevameti nimetuse alla. Tuleb täpsustada, 
et väljend „reguleeriv” ei anna ametitele õigust võtta üldise ulatusega regulatiivseid 
meetmeid, vaid anda välja selgelt määratletud ühenduse õigusaktide raames ainult 
ühekordseid otsuseid ja seda EÜ asutamislepingu artiklist 7 tuleneva institutsioonilise 
tasakaalu põhimõtte täitmiseks. Nagu kõik teavad, tegi Euroopa Kohus sel teemal otsuse
(Meroni doktriin, kohtuasi 98/80: Romano). Lisaks võib ühenduse õigusandja komisjoni 
algatusel hinnata alati seadusandlikku tavamenetluse või kaasotsustamismenetluse korras 
teatava reguleeriva ameti loomise kasulikkust ning anda välja eri-haldusmääruse, mis 
reguleerib selle korraldust, toimimist ning suhteid asjakohaste institutsioonide ja organitega. 
Samuti võib ühenduse õigusandja alati otsustada kindla ameti säilitamise või mittesäilitamise 
kasulikkuse üle .

Läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli küsimus 

Kuna Euroopa reguleerivad ametid on laias ulatuses detsentraliseeritud või iseseisvad 
talitused, tuleb eriti rõhutada nende loomise ja toimimise juures vajalikku vajaläbipaistvust ja 
demokraatlikku kontrolli, ilma milleta on oht, et tekib palju regulatiivseid või täidesaatvaid 
moodustisi, kellel on ainuõigus või kes võtavad omale ainuõiguse reguleerida ühiskonnale 
olulisi tegevusvaldkondi, ning kes vähendavad sellega Euroopa Liidu esindusinstitutsioonide 
väärtust, tõrjuvad need eemale ja suurendavad piiramatult bürokraatiat. Euroopa ametite 
struktuuri ja toimimist käsitlev välja pakutud – võimaluse piires ühise – lähenemisviisiga 
püütakse piirata bürokraatlikku koormust, et võimaldada neil täita korralikult ja tõhusalt oma 
reguleerivat rolli ning et oleks võimalik teostada nende üle järelevalvet ja rahuldada kasvõi 
osaliselt kontrolli (auditi) ja vastutuse võtmise vajadus, mida meie ajajärk nõuab. 

Parlamentaarse kontrolli kehtestamine reguleerivate ametite struktuuri ja töö üle vastab 
klassikalisele demokraatia põhimõttele, mille kohaselt tuleb igasuguse täitevvolitustega 
organismi suhtes suurendada poliitilist vastutust. Euroopa Parlamendile antud võimalus anda 
nimetatud ametitele poliitiline vastutus on seotud esindusdemokraatia keskse põhimõttega, 
mis seisneb täitevvõimu tehtud otsuste seaduslikkuse ja põhjendatuse uurimises. 
Institutsioonidevahelisest lähenemisest tulenev ühine raamistik peab ette nägema Euroopa 
Parlamendi ja reguleerivate ametite vahelise institutsioonilise suhtluse, mis seisneb peamiselt 
ametite poolses aastaaruannete esitamises Euroopa Parlamendile, võimaluses kutsuda ameti 
direktor tema ametissenimetamisel Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette ning viimaks 
Euroopa Parlamendi lõpliku kinnituse andmises ühenduse rahastatavate ametite eelarve 
täitmise kohta. Valdkonnad, mille üle parlamentaarset kontrolli hakatakse teostama, võiksid 
olla selgemalt ja tõhusamalt määratletud. Näiteks oleks võimalik ette näha kohustus viia 
Euroopa Parlamendi täiskogu ees läbi Euroopa reguleerivate ametite aastaaruannete arutelu ja 
tagada tänu sellele protseduurile kodanike teavitamine .

Institutsioonidevahelise kontrolli ühise raamistiku suunas 

Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepanek institutsioonidevahelise dialoogi ühise 
raamistiku suunas liikumise kohta, mis viib ühise lähenemisviisi vastuvõtmiseni, on 
tagasihoidlikum, kui ta oleks institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise suhtes oodanud. 
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Samuti leiab ta, et ühine lähenemisviis on üks vaheetapp juriidiliselt siduva teksti 
vastuvõtmise teel. Siiski mõistab ta, et komisjon soovib välja tulla pikaksveninud 
institutsioonidevahelisest patiseisust. Komisjoni pakutud Euroopa reguleerivate ametite 
raamistik [KOM(2008)0135 lõplik] võiks kahtlemata olla täielikum. Ometi on võimalik seda 
pidada dialoogi konstruktiivseks lähtepunktiks. Muu hulgas on raportöör seisukohal, et 
institutsioonidevahelise töörühma loomine, mis koostab kollektiivse üksikasjaliku kokkuvõtte 
reguleerivate ametite tegevustest saadud kogemustest ning mille ülesandeks on täpsustada 
reguleerivate ametite rolli Euroopa valitsemisahelas, on teretulnud. Samuti arvab raportöör, et 
üksteisemõistmiseks ja institutsioonidevaheliseks lähenemiseks otsitava „ühise raamistiku” 
prioriteet peaks olema reguleerivate ametite lisandväärtuse üldises optimeerimises Euroopa 
valitsusstruktuurides, võttes tingimuseks suurema läbipaistvuse, nähtava demokraatliku 
kontrolli ja tugevdatud tõhususe. 
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LISA – EUROOPA LIIDU AMETITE NIMEKIRI JA EUROOPA PARLAMENDI VASTUTUSALADE KOKKUVÕTTEV TABEL 

(Allikas: sisepoliitika peadirektoraat, õigusloome kooskõlastamine ja lepitus)

Reguleeriv amet Asutamisaasta

Kaasotsustamine 
loomise/ 

läbivaatamise 
kuupäeval 

Asukoht Vastutav 
komisjon

Euroopa 
parlamendi 
määratud 

haldusnõukogu 
liige 

Tegevdirektori 
määramises 
osalemine 

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 
(CEDEFOP) 1975 Ei/Ei Thessaloniki EMPL* - Ei

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise 
Fond (Eurofound) 1975 Ei/Ei Dublin EMPL* - Ei

Euroopa Keskkonnaagentuur (EKA) 1990 Ei/Jah Kopenhaagen ENVI* 2 Ei
Euroopa Koolitusfond (ETF) 1990 Ei/Jah Torino EMPL* - Ei
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania 
Seirekeskus (EMCDDA) 1993 Ei/Jah Lissabon LIBE* 2 Jah

Euroopa Ravimiamet (EMEA) 1993 Ei/Jah London ENVI* 2 Jah
Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused) (OHIM) 1993 Ei/Ei Alicante JURI* - Ei

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur (EU-OSHA) 1994 Ei/Ei Bilbao EMPL* - Ei

Ühenduse Sordiamet (CPVO) 1994 Ei/Ei Antwerpen AGRI* - Ei
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) 1994 Ei/Ei Luxembourg - - Ei
Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa 
Järelevalvekeskus (EUMC) – selle asendas 
FRA

1997 Ei Viin LIBE* - Ei

Euroopa Ülesehitusamet (EAR) 2000 Ei/Ei Thessaloniki AFET - Ei
Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 2002 Jah Parma ENVI* - Ei
Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) 2002 Jah Lissabon TRAN - Ei
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Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) 2002 Jah Köln TRAN - Ei
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) 2004 Jah Heraklion ITRE - Jah
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskus (ECDC) 2004 Jah Stockholm ENVI* 2 Jah

Euroopa Raudteeagentuur (ERA) 2004 Jah Valenciennes TRAN - Jah
Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemi 
järelevalveamet (GNSS) 2004 Ei/Ei Brüssel (esialgne) ITRE - Ei

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 
tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur (Frontex)

2004 Ei Varssavi LIBE - Ei

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur 
(ACCP) 2005 Ei Brüssel 

(esialgne) – Vigo PECH - Ei

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut 2006 Jah Vilnius FEMM - Jah
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 2006 Jah Helsingi ENVI 2 Jah
Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA, asendab 
EMCDDA) 2007 Ei Viin LIBE - Jah

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ametid (teine sammas):

Detsentraliseeritud amet Vastuvõtmis
e aasta Linn Pädev 

komisjon
Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut (IESUE) 2001 Pariis AFET/SEDE
Euroopa Liidu satelliidikeskus (CSUE) 2002 Madrid AFET/SEDE
Euroopa Kaitseagentuur (AED) 2004 Brüssel AFET/SEDE

Politseikoostöö ja õigusalase koostöö ametid kriminaalasjades (kolmas sammas):

Detsentraliseeritud amet Vastuvõtmise 
aasta Linn Pädev 

komisjon
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Euroopa Politseiamet (Europol) 1992 Haag LIBE*
Euroopa politseikolledž (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Eurojust (Eurojust) 2002 Haag LIBE*

* Vastutav komisjon vastavalt määruse lisale VI.
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