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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökulmien tulevaa sopimusta koskevasta 
strategiasta
(2008/2103(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Euroopan unionin virastot – tulevaisuuden 
näkymiä” (KOM(2008)0135),

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2004 komission tiedonannosta "Euroopan unionin 
sääntelyvirastojen toimintakehys"1 antamansa päätöslauselman,

– ottaa huomioon luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin 
sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059),

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2005 komission luonnoksesta toimielinten väliseksi 
sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan sekä 
budjettivaliokunnan yhteisesti neuvostolle esittämän suullisesti vastattavan kysymyksen ja 
neuvoston 15. marraskuuta 2005 pitämässään kokouksessa antaman vastauksen 
(O-0093/05),

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Euroopan parlamentin puhemiehelle ja 
neuvoston puheenjohtajalle 7. toukokuuta 2008 lähettämän kirjeen toimielinten välisen 
poliittisen työryhmän perustamisesta, 

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 17. huhtikuuta 2008 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja valiokuntien yhteistyömenettelyyn osallistuvien budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

Α. ottaa huomioon, että komission ja Euroopan parlamentin pyrkimykset määritellä 
eurooppalaisten sääntelyelinten toimintakehys oikeudellisesti sitovalla tavalla ovat 
epäonnistuneet, 

Β. ottaa huomioon, että 25. helmikuuta 2005 ehdotettu toimielinten välinen sopimus ei ole 
tuonut merkittävää edistymistä neuvoston institutionaalis-poliittisen kieltäytymisen 
vuoksi, ja että komissio päätti peruuttaa ehdotuksensa toimielinten väliseksi sopimukseksi 

                                               
1 EUVL C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
2 EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
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ja korvata sen kehotuksella toimielinten väliseen vuoropuheluun, joka johtaisi yhteiseen 
lähestymistapaan,

C. panee merkille, että vaikka sääntelyviranomaiset vaikuttavat ensi näkemältä 
"pieninstituutioilta", niiden vaikutus eurooppalaiseen hallintotapaan on kuitenkin suuri,

D. katsoo, että edelleen on määritettävä ainakin sääntelyviranomaisten perustavanlaatuiset 
rakenteelliset ominaisuudet, koska ne on hyväksytty instituutioiden alaiseksi (para-
institutional) osaksi Euroopan unionia,

E. punnitsee komission kantaa ehdotuksesta toimielinten välisen työryhmän perustamiseksi, 
joka muodostaisi yhteisen kehyksen sääntelyvirastoille ja määrittäisi Euroopan unionin 
kunkin toimielimen toimivallan virastojen suhteen, 

F. ottaa huomioon, että komissio laatii horisontaalisen arvioinnin sääntelyvirastojen 
toiminnasta vuosina 2009–2010 ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
mahdollisimman pian kertomuksen arvioinnin tuloksista,

G. kannattaa komission päätöstä olla ehdottamatta uusien virastojen perustamista ennen 
toimielinten välisen työryhmän työn saattamista päätökseen, 

H. kehottaa komissiota olemaan poikkeamatta vuonna 2005 ehdotetun toimielinten välisen 
sopimuksen perusperiaatteista, jotka koskevat muutoksia nykyisten sääntelyvirastojen 
perustoimintoihin, jotta ne olisivat uuden lähestymistavan mukaisia,

I. korostaa, että voimassa on jo sellaisia toimeenpanovirastoja koskeva yhteinen 
sääntelykehys1, joille on annettu ajallisesti ennalta määritettyjä tehtäviä hoitaa yhteisön 
ohjelmia,

1. pitää komission ehdotusta perusteltuna aloitteena ja on valmis osallistumaan toimielinten 
välisen työryhmän työskentelyyn edustajiensa kautta, mutta katsoo, että "yhteinen 
lähestymistapa" jää alle sen odotusten toimielinten välisen sopimuksen saavuttamisesta;

2. vetoaa neuvostoon, jotta se osallistuisi rakentavasti kyseisen työryhmän toimintaan;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa laatimaan yhdessä Euroopan parlamentin kanssa 
toimielinten välisen työryhmän työohjelman mahdollisimman pian, jotta työryhmä voi 
käynnistää työskentelynsä syksyllä 2008;

4. katsoo, että toimielinten välisen työryhmän työohjelman on sisällettävä muun muassa 
seuraavat seikat: 

– niiden alojen yksilöinti, joihin komission vuoden 2009 loppuun mennessä laatimassa 
horisontaalisessa arvioinnissa on keskityttävä,

– virastojen perustamistarpeiden arviointia koskevat objektiiviset kriteerit, joissa otetaan 
huomioon mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut,

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien 
hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).
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– virastojen työskentelyn ja saavutusten arviointi, ulkoinen arviointi mukaan luettuna, 
ennen kaikkea kustannus-hyötyanalyysien pohjalta,

– pohdinnat siitä, mitä hyötyä mahdollisesti menetetään erillisten sääntelyvirastojen 
toiminnan kautta komission yksiköiden toiminnan asemesta,

– toimet virastojen toiminnan avoimuuden lisäämiseksi erityisesti tarkastelemalla niiden 
tärkeimpiä rakenteellisia ominaisuuksia,

– virastojen itsenäisyyttä ja itsesääntelyä koskevat ehdot, erityisesti kun on kyse niiden 
toimintaa koskevan komission vastuun muodosta ja laajuudesta, ottaen luonnollisesti 
huomioon, että komission vastuu ei voi ylittää sen käytännön vaikutusvaltaa kyseisen 
viraston toimintaan, 

– neuvoston ja komission valitsemat edustajat virastojen valvontamekanismeihin ja 
ehdokkaiden kuuleminen Euroopan parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa, 

– virastojen toimeenpanoelinten, erityisesti johtajan, nimittäminen ja Euroopan 
parlamentin asema tässä menettelyssä;

5. kiinnittää huomiota komission kantaan, jonka mukaan sääntelyvirastojen perustaminen, 
johon myös Euroopan parlamentti osallistuu, on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ilmaus 
ja niiden toiminta perustuu yhteentoimivuuteen ja toimivallan harjoittamiseen, jonka 
myöntäminen yksinomaan toimielimille aiheuttaisi vastalauseita keskittämisestä;

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa toimimaan yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa 
virastojen tulevaa asemaa koskevan selkeän, yhteisen ja sitovan kehyksen laatimiseksi 
osana eurooppalaista hallintotapaa;

7. katsoo, että kiireellisesti tavoitellun toimielinten välisen yhteisymmärryksen "yhteistä 
kehystä" varten on tähdättävä sääntelyvirastojen toiminnan rationalisointiin ja saadun 
lisäarvon maksimointiin siten, että edellytetään parempaa avoimuutta, tuntuvaa 
demokraattista valvontaa ja lisää tehokkuutta;

8. pitää välttämättömänä kaikkien sääntelyvirastojen rakennetta, toimintaa ja valvontaa 
koskevien yhteisten vähimmäisperiaatteiden ja -sääntöjen laatimista virastojen luonteesta 
riippumatta;

9. katsoo, että virastojen rakenteellinen ja toiminnallinen monimuotoisuus herättää vakavia 
kysymyksiä sääntelyllisistä tekijöistä, hyvästä hallintotavasta sekä institutionaalisista 
suhteista keskittämisen ja hajauttamisen näkökulmasta;

10. katsoo joka tapauksessa, että uusien virastojen mahdollinen perustaminen on ajallisesti 
sijoitettava kuluvan varainhoitokauden päättymisen jälkeen, siis vuoden 2013 jälkeen, ja 
että on pohdittava, olisiko komission sitoumuksen uusien sääntelyvirastojen perustamista 
koskevan ehdotuksen lykkäämisestä koskettava myös kahta vireillä olevaa energia- ja 
televiestintäalan ehdotusta;

11. painottaa, että on sääntelyvirastojen perustamiseen ja toimintaan on kohdistettava 
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parlamentaarista valvontaa, johon sisältyvät etenkin seuraavat seikat:

– virastojen oman vuotuisen kertomuksen laatiminen Euroopan parlamentille,

– mahdollisuus kutsua virastojen johtajat nimittämisvaiheessa Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavien valiokuntien kuultaviksi, ja

– Euroopan parlamentin myöntämä vastuuvapaus niiden virastojen talousarvion 
toteuttamisesta, jotka saavat yhteisön rahoitusta;

12. kehottaa komissiota toimittamaan sääntelyvirastojen horisontaalisen arvioinnin 
johtopäätökset hyvissä ajoin ennen ehdotettua ajanjaksoa 2009–2010, jotta toimielinten 
välinen työryhmä voi käsitellä niitä;

13. kehottaa puhemiestä ja puheenjohtajakokousta asettamaan etusijalle komission 
ehdottaman työryhmän perustamisen;

14. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.



PR\725277FI.doc 7/13 PE407.635v01-00

FI

PERUSTELUT

Alkuhuomautukset

Viime aikoina on ollut havaittavissa merkittävä sääntelyvirastojen määrän kasvu sekä 
Euroopan unionin että kansallisella tasolla. Näiden kahden mainitun tason välillä on 
samankaltaisuuksia, mutta myös eroja. Näiden elinten rakenteellinen ja toiminnallinen 
monimuotoisuus Euroopan unionin tasolla ja kansallisella tasolla herättää vakavia kysymyksiä 
koskien sääntelyparametreja, hyvää hallintotapaa sekä toimielinten keskinäisten suhteiden 
määrittelyä, mitä tulee keskittämiseen ja hajauttamiseen. Yksi olennaisista eroista kansallisten 
ja Euroopan unionin sääntelyvirastojen välillä on parlamentaarisen laillistamisen asteessa: 
ensin mainittujen tapauksessa se on vahvistettu, jälkimmäisten tapauksessa puutteellinen.

Euroopan parlamentti on useaan otteeseen käsitellyt institutionaalisia, julkista varainhoitoa 
(ks. yhteistyöhön osallistuvien budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan 
lausunnot) ja menettelyjä koskevia kysymyksiä, joita Euroopan unionin virastojen toiminta 
synnyttää. Neuvoston kieltäydyttyä hyväksymästä laillisesti sitovaa asiakirjaa ja toimielinten 
välisen sopimuksen tekemistä koskevan ehdotuksen tultua hylätyksi (neuvoston 
puheenjohtajan 22.6.2007 päivätty kirje Euroopan parlamentin puhemiehelle), komission 
valitsi aloiteoikeuttaan käyttäen vaihtoehtoisen ehdotuksen esittämisen. Konkreettisemmin 
sanoen komissio päätti vetää toimielinten välistä sopimusta koskevan suunnitelman pois ja 
ehdottaa sen sijasta toimielinten välisen työryhmän perustamisesta, jonka tehtävänä olisi 
muodostaa yhteinen kehys sääntelyvirastoille ja määrittää Euroopan unionin kunkin 
toimielimen toimivalta kyseisten virastojen suhteen, 

Euroopan unionin sääntelyvirastojen luokittelu

Euroopan unionin institutionaalisessa ympäristössä on merkittävä määrä hajautettuja tai puoli-
itsenäisesti toimivia elimiä, jotka määritellään "sääntelyvirastoiksi". Euroopan unionin 29 
virastoa (ks. liitteenä oleva yksityiskohtainen luettelo Euroopan unionin sääntelyvirastoista) 
vaikuttavat ensi näkemältä ”pieninstituutioilta”, mutta niillä on kuitenkin itse asiassa 
ilmiselviä ”suurvaikutuksia”.

Euroopan unionin virastot jaetaan kahteen luokkaan: ”sääntelyvirastot” ja 
”toimeenpanovirastot”. Ensin mainittujen tehtävät määritellään tapauksen mukaan niiden 
oman oikeusperustan pohjalta, toisin sanoen niiden oman alakohtaisen sääntelykehyksen 
puitteissa (huomattakoon, että 23 virastosta, joiden toimivalta perustuu EY:n 
perustamissopimukseen, 12 virastolla on oikeusperustana 308 artikla).
Toimeenpanovirastoille on sälytetty erityistehtävä, joka muodostuu lähinnä yhteisön 
ohjelmien hallinnoinnissa avustamisesta 19.12.2002 annetun neuvoston asetuksen N:o 
58/2003 mukaisesti, toisin sanoen yhteisen oikeusperustan pohjalta.

Molempien virastoluokkien kohdalla herää väistämättä kysymys niiden työn ja niiden 
aikaansaamien tulosten väliarvioinnista. Sääntelyviraston perustamisen ja toiminnan 
hyödyllisyyttä voidaan arvioida vain tapauskohtaisesti. Kustannushyötyarvioinnin, ulkoinen 
arviointi mukaan lukien, kohteena on oltava myönnettyjen toimivaltuuksien luonne, 
henkilöresurssien tarpeet sekä päätösvallan toivottava laajuus.
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Mikä tahansa uusien virastojen perustamisesta käytävä keskustelu, myös ne kaksi ehdotusta 
mukaan lukien, joiden käsittely on kesken, edellyttää jo olemassa olevien virastojen 
arvioimista myönteisellä, mitattavissa olevalla ja näkyvällä tavalla, mitä tulee hallinnon ja 
rahoituksen johtotapaan. Joka tapauksessa tämä on ajallisesti sijoitettava kuluvan 
varainhoitokauden päättymisen jälkeen, siis vuoden 2013 jälkeen, jotta otetaan huomioon 
vuosia 2009–2010 koskevan horisontaalisen arvioinnin tuottamat päätelmät.

Euroopan unionin sääntelyvirastojen asema Euroopan unionin institutionaalisissa 
puitteissa

Euroopan unionin sääntelyvirastojen toiminta liittyy tiiviisti sekä monitasoiseen Euroopan 
unionin hallintotapaan että lainsäädännön parantamista koskevaan eurooppalaiseen 
strategiaan.

EU:ssa sääntelyvirastoja koskevaa käsitteellistä lähestymistapaa ja niiden toiminnan 
tutkimista luonnehtii moniarvoisuus. Sääntelyvirastojen määrän liiallinen kasvu on 
epäilemättä johtanut Euroopan unionin sääntelytoimien paisumiseen, sen politiikkojen 
pirstoutumiseen ja vaikeaselkoisuuteen sekä edelleen toiminnan yhteensovittamisen 
vaikeutumiseen. Komissio itse tunnustaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa ”Euroopan unionin virastot – tulevaisuuden näkymiä” [KOM(2008)0135 
lopullinen, Bryssel, 11.3.2008], että on tarpeen ”olla selvillä virastojen roolista ja tuntea 
mekanismit, joilla varmistetaan näiden julkisten elimien vastuuvelvollisuus” (s. 2).

Tarvitaan vähimmäismäärä sääntelyvirastojen rakennetta, toimintaa ja valvontaa koskevia 
yhteisiä periaatteita ja sääntöjä, jotta nämä virastot liitettäisiin harmonisesti perussopimusten 
muodostamasta järjestelmästä juontuvien perusperiaatteiden puitteisiin.

Rakenteet ovat tosiaan moninaiset. Vaikka johtokunta säännönmukaisesti muodostuu siten, 
että jokaisesta jäsenvaltiosta on vähintään yksi edustaja, viraston toimeenpanevan johtajan 
nimittämisestä vastaa useimmissa tapauksissa johtokunta komission ehdotuksesta, tai 
joissakin muissa tapauksissa komissio johtokunnan ehdotuksesta tai neuvosto 
ehdokasluettelon perusteella, jonka joko johtokunta tai komissio on laatinut. Tässä asiassa 
olisi tarkoituksenmukaista laatia yhteinen toimielinten välinen ohje, joka mahdollistaisi EU:n 
toimielinten välisen yhteistyön samalla kun noudatettaisiin tiukasti kullekin annettujen 
tehtävien ja toimivaltuuksien asettamia rajoja.

Lisäksi olisi hyödyllistä, ettei säädettäisi vain kehystä Euroopan unionin sääntelyvirastojen 
toiminnan harmonisoimiselle, vaan myös niiden toiminnan harmonisoinnille demokraattisten
periaatteiden kanssa. Tästä syystä Euroopan parlamentti on useaan otteeseen kehottanut 
neuvostoa myötävaikuttamaan luovalla tavalla EU:n institutionaalisten mekanismien ketjussa 
merkittävässä asemassa olevia Euroopan unionin sääntelyvirastoja koskevan yhteisen 
käsitteen ja yhdenmukaisen poliittisen lähestymistavan käyttöönottoon.

Euroopan unionin sääntelyvirastojen ainutlaatuinen oikeudellinen luonne

Sääntelyvirastojen oikeudellisen luonteen epätavallisuus syntyy siitä, että näille annetaan 
toimivaltuuksia, jotka muistuttavat sekä hallinnon sääntelevää toimintaa (erityisesti 
kolmansien henkilöiden suhteen tehtyjen laillisesti sitovien päätösten tapauksessa) että 
oikeusviranomaisten toimintaa sanktioiden määräämisessä. Oikeudellisesti sitovia päätöksiä 



PR\725277FI.doc 9/13 PE407.635v01-00

FI

tekevien virastojen, teknistä ja/tai tieteellistä asiantuntemusta tarjoavien virastojen ja 
toimeenpanovirastojen välillä tehdään todellakin ero [KOM(2008)0135 lopullinen, s. 8] 
Lisäksi virastoilla on organisatorinen tai myös taloudellinen riippumattomuus, ja niiden 
jäsenille annetaan usein takuut henkilökohtaisesta ja/tai toiminnallisesta itsenäisyydestä. 
Edellä mainitut seikat vaikeuttavat virastojen liittämistä perinteisiin oikeudellisiin 
kategorioihin huolimatta siitä, että ne jo ovat hyväksyttyjä puoli-institutionaalisia EU:n 
parametreja. Tässä mielessä Euroopan unionin sääntelyvirastot, erityisesti ne, jotka kuuluvat 
EY:n perustamissopimuksen puitteisiin, ovat toimeenpanevia elimiä. On tehtävä selväksi se, 
että käsitteen "sääntely" käyttö ei merkitse, että virastoilla olisi valtuudet toteuttaa yleisesti 
voimassa olevia sääntelytoimia, vaan ainoastaan valtuuksia julkaista osapäätöksiä selvästi 
määritellyn yhteisön lainsäädännön puitteissa, jotta turvataan EY:n perustamissopimuksen 7 
artiklasta juontuva toimielinten välisen tasapainon periaate. Tästä EY:n tuomioistuin on 
tunnetusti tehnyt päätöksen (Meronin oppi, asia 98/80, Romano). Sitä paitsi yhteisön 
lainsäätäjä säilyttää valtuudet harkita kussakin tapauksessa, komission tehtyä aloitteen ja 
tavanmukaisen yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, onko tarkoituksenmukaista perustaa tiettyä 
sääntelyvirastoa antamalla erityinen säädös, joka sääntelee virastoa, sen toimintaa sekä sen 
suhteita toimielimiin ja sidosryhmiin. Yhteisön lainsäädäntövallan käyttäjä säilyttää
vastaavasti myös vallan päättää tietyn viraston säilyttämisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Avoimuuden ja demokraattisen valvonnan kysymys

Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin sääntelyvirastot ovat suurelta osin hajautettuja 
tai itsenäisiä yksiköitä, niiden perustamisen ja toiminnan yhteydessä on erityisesti 
painotettava avoimuutta ja demokraattista valvontaa. Muussa tapauksessa yhteisön toiminnan 
tärkeiden alueiden sääntelyä koskevaa yksinoikeutta hallussaan pitävien tai sitä tavoittelevien 
sääntely- ja toimeenpanoelinten määrän kasvu tuo mukanaan vaaran, että EU:n 
edustuksellisten toimielinten merkitys vähenee ja ne syrjäytetään ja että byrokratia paisuu 
valtaviin mittasuhteisiin. Ehdotetulla kyseisten virastojen rakennetta ja toimintaa koskevalla
yhteisellä – sikäli kuin mahdollista – lähestymistavalla pyritään rajoittamaan byrokraattista 
jäykkyyttä ja aikaansaamaan se, että nämä virastot toteuttavat oikeanlaisia ja tehokkaita 
sääntelytoimia ja että niitä valvotaan johdonmukaisesti, sekä tyydyttämään aikakautemme 
edellyttämä vastuu- ja tilintekovelvollisuuden vaatimus edes osittain.

Parlamentaarisen valvonnan käyttöönotto, mitä tulee sääntelyvirastojen rakenteeseen ja 
työhön, vastaa klassista demokraattista periaatetta, jonka mukaan kaikkien toimeenpanovaltaa 
käyttävien elinten poliittista vastuuta lisätään. Euroopan parlamentin mahdollisuus pitää 
kyseisiä virastoja poliittisesti vastuussa liittyy edustuksellisen demokratian keskeiseen 
periaatteeseen, toimeenpanovallan tekemien valintojen tutkimiseen laillisuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Toimielinten välisen lähestymistavan yhteisessä 
kehyksessä on säädettävä institutionaalisesta kommunikoinnista Euroopan parlamentin ja 
sääntelyvirastojen välillä, joka käsittää pääasiassa kunkin viraston vuosikertomuksen 
toimittamisen Euroopan parlamentille, mahdollisuuden kutsua viraston johtaja hänen 
nimittämisensä yhteydessä Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kuultavaksi 
ja sen, että parlamentti myöntää vastuuvapauden niiden virastojen talousarvioiden 
täytäntöönpanosta, jotka saavat yhteisön rahoitusta. Parlamentaarisen valvonnan alueet 
voisivat olla selkeämpiä ja tuloksellisempia. Voitaisiin säätää esimerkiksi, että Euroopan 
parlamentin täysistunnossa olisi käytävä pakollinen keskustelu Euroopan unionin 
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sääntelyvirastojen vuosikertomuksista, jolloin tätä kautta hoidetaan myös kansalaisille 
tiedottaminen.

Toimielinten välisen valvonnan yhteistä kehystä kohti

Esittelijä katsoo, että komission ehdotus toimielinten välisen vuoropuhelun ”yhteisestä 
kehyksestä”, joka johtaa ”yhteiseen lähestymistapaan”, jää vajavaiseksi suhteessa Euroopan 
parlamentin toimielinten välisen sopimuksen tekemistä koskeviin odotuksiin. Lisäksi 
parlamentti pitää yhteistä lähestymistapaa välivaiheena edettäessä kohti laillisesti sitovan 
asiakirjan hyväksymistä. Parlamentti kuitenkin ymmärtää komission halun päästä ulos 
toimielinten välisestä pitkittyneestä toimettomuuden tilasta. Komission toimittama Euroopan 
unionin sääntelyvirastojen toimintakehys [KOM(2008)0135 lopullinen] voisi epäilemättä olla 
perusteellisempi. Sitä voidaan kuitenkin pitää rakentavana lähtökohtana vuoropuhelulle. 
Edelleen esittelijä katsoo, että sellaisen toimielinten välisen työryhmän perustamista, joka 
ryhtyy laatimaan kollektiivista poliittista tilintekoa sääntelyvirastojen toiminnasta hankituista 
kokemuksista ja jonka tehtävänä tulee olemaan näiden virastojen aseman selkiyttäminen 
Euroopan unionin monitasoisessa hallinnossa, on pidettävä myönteisenä. Lisäksi esittelijä 
katsoo, että tavoitellun toimielinten välisen yhteisymmärryksen ja lähestymistavan "yhteisen 
kehyksen" yhteydessä olisi asetettava etusijalle sääntelyvirastojen lisäarvon maksimointi 
yleisissä Euroopan unionin hallintorakenteissa siten, että edellytetään suurempaa avoimuutta, 
näkyvää demokraattista valvontaa ja lisättyä tehokkuutta.
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LIITE - LUETTELO EUROOPAN UNIONIN ERILLISVIRASTOISTA JA TIIVISTELMÄ EUROOPAN PARLAMENTIN VASTUISTA

(lähde: Sisäasioiden pääosasto, Lainsäädäntötyön koordinointi ja sovittelumenettely)

Sääntelyvirasto Perustamisvuosi Perustaminen/tarkistaminen 
yhteispäätösmenettelyllä Toimipaikka Toimivaltainen 

valiokunta

Johtokuntaan 
nimitetyt 

ehdokkaat

Osallistuminen
pääjohtajan 

nimittämiseen
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskus (Cedefop) 1975 Ei/Ei Thessaloniki EMPL* - Ei

Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiö (Eurofound) 1975 Ei/Ei Dublin EMPL* - Ei

Euroopan ympäristökeskus (EEA) 1990 Ei/Kyllä Kööpenhamina ENVI* 2 Ei
Euroopan koulutussäätiö (ETF) 1990 Ei/Kyllä Torino EMPL* - Ei
Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskus
(EMCDDA)

1993 Ei/Kyllä Lissabon LIBE* 2 Kyllä

Euroopan lääkevirasto (EMEA) 1993 Ei/Kyllä Lontoo ENVI* 2 Kyllä
Sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit 
ja mallit) (OHIM)

1993 Ei/Ei Alicante JURI* - Ei

Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) 1994 Ei/Ei Bilbao EMPL* - Ei

Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) 1994 Ei/Ei Angers AGRI* - Ei
Euroopan unionin elinten käännöskeskus
(CdT) 1994 Ei/Ei Luxemburg - - Ei

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskus (EUMC) - korvattiin 
FRA:lla

1997 Ei Wien LIBE* - Ei

Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR) 2000 Ei/Ei Thessaloniki AFET - Ei
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 2002 Kyllä Parma ENVI* - Kyllä
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(EFSA)
Euroopan meriturvallisuusvirasto 
(EMSA) 2002 Kyllä Lissabon TRAN - Ei

Euroopan lentoturvallisuusvirasto
(EASA) 2002 Kyllä Köln TRAN - Ei

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto 
(ENISA) 2004 Kyllä Iraklion ITRE - Kyllä

Tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalainen keskus (ECDC) 2004 Kyllä Tukholma ENVI* 2 Kyllä

Euroopan rautatievirasto (ERA) 2004 Kyllä Valenciennes TRAN - Kyllä
Maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) 
Euroopan valvontaviranomainen (GSA)

2004 Ei/Ei Bryssel
(väliaikainen) ITRE - Ei

Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtiva virasto (Frontex)

2004 Ei Varsova LIBE - Ei

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto
(CFCA) 2005 Ei

Bryssel
(väliaikainen) -

Vigo
PECH - Ei

Euroopan tasa-arvoinstituutti 2006 Kyllä Vilna FEMM - Kyllä
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 2006 Kyllä Helsinki ENVI 2 Kyllä
Euroopan perusoikeusvirasto (FRA, 
entinen EUMC) 2007 Ei Wien LIBE - Kyllä

Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät virastot (toinen pilari):

Erillisvirasto Perustamisv
uosi Kaupunki

Toimivaltai
nen 

valiokunta
Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos
(EUTT) 2001 Pariisi AFET/SEDE

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) 2002 Madrid AFET/SEDE
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Eurooopan puolustusvirasto (EDA) 2004 Bryssel AFET/SEDE

Poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvät virastot (kolmas pilari):

Erillisvirasto Perustamis
vuosi Kaupunki

Toimivaltai
nen 

valiokunta
Euroopan poliisivirasto (Europol) 1992 Haag LIBE*
Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö
(Eurojust) 2002 Haag LIBE*

* Työjärjestyksen liitteessä VI määritetty toimivaltainen valiokunta.
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