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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szabályozási ügynökségek intézményi vonatkozásainak jövőbeni végrehajtására 
irányuló stratégiáról
(2008/2103(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Európai ügynökségek – A további teendők” című közleményére 
(COM(2008)0135),

– tekintettel a Bizottságnak „Az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról” című 
közleményéről szóló, 2004. január 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel az európai szabályozási ügynökségek keretszabályozására irányuló 
intézményközi megállapodás tervezetére (COM(2005)0059),

– tekintettel a Bizottságnak az európai szabályozási ügynökségek keretszabályozására 
irányuló intézményközi megállapodás megkötésére vonatkozó tervezetéről szóló, 2005. 
december 1-jei állásfoglalására2,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság által közösen a 
Tanácshoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdésre és a Tanácsnak a 2005. november 15-
i ülésen erre adott válaszára (O-0093/05),

– tekintettel a Bizottság elnöke által 2008. május 7-én az Európai Parlament elnökéhez, 
valamint a Tanács hivatalban levő elnökéhez intézett levélre, amelyben politikai szintű 
intézményközi munkacsoport létrehozását szorgalmazta,

– tekintettel az Elnökök Konferenciája által 2008. április 17-én elfogadott határozatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a 
Költségvetés-ellenőrzési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményeire (A6-0000/2008),

A. mivel a Bizottság és a Parlament által az európai szabályozási ügynökségek kötelező jogi 
erejű keretszabályozásának kialakítása érdekében kifejtett erőfeszítések semmilyen 
eredményt nem hoztak,

B. mivel a 2005. február 25-én javasolt intézményközi megállapodás ügyében a Tanács 
intézményi és politikai tekintetben elutasító magatartása miatt semmilyen érdemi 
előrehaladás nem történt, s mivel a Bizottság úgy döntött, hogy az intézményközi 
megállapodásra irányuló javaslatát visszavonja és helyette egy közös megközelítést 

                                               
1 HL C 92 E, 2004.4.16., 119. o.
2 HL C 285 E, 2006.11.22., 123. o.
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eredményező intézményközi párbeszédre szólít fel,

C. figyelembe véve, hogy a szabályozási ügynökségek első megközelítésben ugyan 
„mikrointézményeknek” tekinthetők, de az európai kormányzás tekintetében azonban 
„makrohatást” gyakorolnak,

D. úgy vélve, hogy továbbra is szükség van legalább a szabályozási ügynökségek alapvető 
szerkezeti jellemzőinek a rögzítésére, annál is inkább, mivel az Európai Unióban ez már 
elismerten intézményeket meghaladó szintű tényezővé vált,

E. mérlegelve a Bizottság álláspontját, amely intézményközi munkacsoport létrehozását 
javasolja azzal a feladattal, hogy rögzítse a szabályozási ügynökségek keretszabályozását 
és az Európai Unió valamennyi szervének ezen ügynökségek vonatkozásában fennálló 
hatásköreit,

F. mivel a Bizottságnak 2009–2010-re el kell végeznie a szabályozási ügynökségek 
horizontális értékelését, és az értékelés eredményeit összefoglaló jelentését a lehető 
leghamarabb az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie,

G. üdvözölve a Bizottság döntését, amely szerint mindaddig nem javasolja újabb 
ügynökségek létrehozását, amíg az intézményközi munkacsoport nem fejezi be a 
munkáját,

H. felkérve a Bizottságot arra, hogy a meglévő ügynökségeket szabályozó alapító 
okmányokat érintő módosítások tekintetében ne térjen el a 2005-ben javasolt 
intézményközi megállapodás irányvonalaitól, hogy azok hozzáigazíthatók legyenek az új 
megközelítéshez,

I. hangsúlyozva, hogy azon szabályozási ügynökségek esetében, amelyek a közösségi 
programok irányításának időben korlátozott feladatát látják el, már most is egységes 
szabályozási keret van érvényben1;

1. dicséretes kezdeményezésnek tartja a Bizottság javaslatát, és kinyilvánítja, hogy kész –
képviselői útján – az intézményközi munkacsoport munkájában való részvételre, azonban 
megítélése szerint a „közös megközelítés” alulmúlja az intézményközi megállapodás 
megkötésére vonatkozó várakozásait;

2. a Tanácshoz fordul, hogy konstruktív magatartásával járuljon hozzá a munkacsoport 
tevékenységéhez;

3. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy minél hamarább állapítsák meg – az Európai 
Parlamenttel közösen – az intézményközi munkacsoport munkaprogramját annak 
érdekében, hogy az utóbbi 2008 őszén megkezdhesse tevékenységét;

4. véleménye szerint az intézményközi munkacsoport munkaprogramjának nevezetesen az 
                                               
1 A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó 
alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. 
o.).
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alábbi pontokra kell kiterjednie:

– azon területek konkretizálása, amelyekre a Bizottság által 2009 végéig elvégzendő 
horizontális értékelés során összpontosítani kell,

– olyan objektív ismérvek meghatározása, amelyek alapján megítélhető, hogy az 
ügynökségek fennállása szükséges-e, figyelembe véve esetleges pótlásuk megoldását 
is,

– az ügynökségek tevékenységének és az általuk elért eredményeknek az értékelése, 
ideértve a különösen a költség/haszon alapú elemzések útján végzett külső értékelést 
is,

– annak az elvesztett haszonnak a felmérése, amely adott esetben abból származott, 
hogy egyes tevékenységeket bizonyos szabályozási ügynökségek végeztek el a 
Bizottság szervei helyett,

– az ügynökségek átláthatóságának erősítését célzó intézkedések meghozatala, 
különösen az alapvető szerkezeti jellemzőik közelítése révén,

– az ügynökségek önállósága és a felettük gyakorolt ellenőrzés határainak megvonása, 
és különösen – az ügynökségek tevékenységének vonatkozásában – a Bizottság 
hatáskörének formája és tartalma tekintetében, természetesen figyelemmel arra, hogy a 
Bizottság hatásköre nem haladhatja meg azt a mértéket, amelyben konkrétan hatással 
lehet az ügynökségek mint olyanok tevékenységére,

– a Tanács és a Bizottság által az ügynökségek felett gyakorolt ellenőrzés 
mechanizmusait működtető személyek kinevezése és a jelöltek meghallgatása az 
Európai Parlament illetékes bizottságában,

– az ügynökségek végrehajtó szerveinek és különösen az egyes igazgatóknak a 
kijelölése, valamint az Európai Parlament ide vonatkozó szerepének pontosítása;

5. tudomásul veszi a Bizottság álláspontját, amely szerint a szabályozási ügynökségek –
minden esetben az Európai Parlament részvételével történő – létrehozása a tagállamok 
együttműködésének megnyilvánulása, működésük pedig az interoperabilitás és azon 
hatáskörök gyakorlása alapján zajlik, amelyeket nem lehetséges kizárólagos jelleggel a 
közösségi szervekre ruházni anélkül, hogy ne merülne föl a centralizáció vádja;

6. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Parlamenttel együtt 
tevékenykedjenek annak érdekében, hogy egyértelmű, közös és koherens keretbe 
foglalják az ügynökségek jövőbeli helyét az európai kormányzásban;

7. véleménye szerint az intézményközi megegyezés terén óhajtott „közös keret” 
prioritásának a működés ésszerűsítésére és a szabályozási ügynökségek hozzáadott 
értékének optimalizálására kell irányulnia, feltételként szabva meg a nagyobb 
átláthatóságot, az érezhető demokratikus kontrollt és a nagyobb hatékonyságot;

8. megítélése szerint feltétlenül szükséges közös minimumszabályokat és -elveket 
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meghatározni – jellegüktől függetlenül – a szabályozási ügynökségek összességének 
felépítése, működése és ellenőrzése szempontjából;

9. véleménye szerint az ügynökségek szerkezeti és működési téren fennálló 
különbözősége súlyos kérdéseket vet fel a szabályozás paraméterei, a jó kormányzás 
és az intézmények közelítése tekintetében a centralizáció-decentralizáció 
vonatkozásában;

10. véleménye szerint újabb ügynökségek esetleges létrehozására időben minden esetben 
csak a folyó finanszírozási időszak lezárása, azaz 2013 után kerülhet sor, s meg kell 
majd vizsgálni, hogy a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy nem ad 
utat újabb szabályozási ügynökségek alapítására irányuló javaslatoknak, vonatkozzon-
e a jelenleg függőben lévő két – az energiaügyet és a távközlést érintő – javaslatra is;

11. hangsúlyozza, hogy a szabályozási ügynökségek alapítása és működése tekintetében 
szükség van a parlamenti felügyelet megteremtésére, amelynek az alábbiakon kell 
alapulnia:

– maguk az ügynökségek éves jelentést nyújtanak be az Európai Parlamentnek,

– kinevezésekor az ügynökség igazgatóját meg lehet hívni az Európai Parlament 
illetékes bizottsága elé, valamint

– az Európai Parlament felmentést ad azon ügynökségek költségvetésének 
végrehajtásához, amelyek közösségi finanszírozásban részesülnek;

12. felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő időben – a javasolt 2009-2010. évi időpontnál 
hamarabb – nyújtsa be a szabályozási ügynökségek horizontális értékeléséből levont 
következtetéseit annak érdekében, hogy az intézményközi munkacsoport e 
következtetéseket figyelembe vehesse;

13. felkéri az elnököt és az Elnökök Konferenciáját, hogy a Bizottság által javasolt 
munkacsoport felállítását kezeljék elsőbbségi kérdésként;

14. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak.
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INDOKOLÁS

Bevezető megjegyzések

Az utóbbi időben megfigyelhető volt, hogy mind európai, mind nemzeti szinten jelentősen 
megnövekedett a szabályozási ügynökségek száma. A két referenciaszint között hasonlóságok 
és különbségek is vannak. Az ügynökségek szerkezeti és működési téren fennálló 
különbözősége súlyos kérdéseket vet fel a szabályozás paraméterei, a jó kormányzás és az 
intézmények közelítése tekintetében a centralizáció-decentralizáció vonatkozásában. Az egyik 
alapvető különbség a nemzeti és az európai szabályozási ügynökségek között a parlamenti 
legitimáció mértékében van: az előbbi esetben erősebb, az utóbbi esetben hiányos.

Az Európai Parlament már több ízben foglalkozott azokkal az intézményi és pénzügyi (lásd e 
tekintetben a költségvetési és a költségvetés-ellenőrzési bizottság mint társbizottságok 
véleményeit), valamint eljárási kérdésekkel, amelyeket az európai ügynökségek működése vet 
fel. Miután a Tanács nem volt hajlandó jogi erővel bíró aktus elfogadására, és elvetette az 
intézményközi megállapodás megkötésére irányuló javaslatot (lásd a Tanács hivatalban levő 
elnökének az Európai Parlament elnökéhez intézett 2007. június 22-i levelét), a Bizottság a 
kezdeményezési jogával éve helyettesítő javaslat előterjesztése mellett döntött. Konkrétan, 
úgy határozott, hogy visszavonja az intézményközi megállapodás tervezetét és helyette 
intézményközi munkacsoport felállítására tett javaslatot, amely meghatározná a szabályozási 
ügynökségek keretszabályozását, valamint az Európai Unió minden egyes szervének 
hatásköreit ezen ügynökségek vonatkozásában.

Az európai szabályozási ügynökségek csoportosítása

Az európai intézmények között nagyszámú decentralizált vagy viszonylag autonóm módon 
működő – „szabályozási ügynökségként meghatározott” – szerv található. A 29 európai 
ügynökség (a mellékletben megtalálható az európai szabályozási ügynökségek részletes 
felsorolása) első megközelítésben olyan „mikrointézmények”, amelyek valójában ennek 
ellenére nyilvánvalóan „makrohatást” gyakorolnak.

Az európai ügynökségek két csoportba sorolhatók: „szabályozási ügynökségek” és 
„végrehajtó ügynökségek”. Az előbbiek feladatának meghatározása külön-külön saját jogi 
alapjukban található meg, azaz saját ágazati szabályozási keretük van (meg kell jegyezni, 
hogy az EK-Szerződésen alapuló 23 ügynökség közül 12-nek a 308. cikk a jogi alapja). A 
végrehajtó ügynökségek sajátos feladatot hajtanak végre, amely legfőképpen a közösségi 
programok irányításához való hozzájárulást jelenti a 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi 
rendelet alapján, azaz közös jogi alappal rendelkeznek.

Szükségszerűen felmerül a két ügynökségcsoport tevékenysége és az általuk elért eredmények 
félidős felülvizsgálatának a kérdése. Valamely szabályozási ügynökség létrehozásának és 
működtetésének hasznosságát csakis esetről esetre lehet értékelni. Az ügynökségek 
hatásköreinek természete, emberierőforrás-igényeik, valamint döntéshozatali jogköreik 
behatárolása tekintetében el kell végezni – nevezetesen külső értékelés útján – a 
költség/haszon elemzést. 
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Az újabb ügynökségek létrehozására irányuló valamennyi elképzelés – ideértve a jelenleg 
függőben lévő két javaslatot is – azt feltételezi, hogy elkészüljön a létező ügynökségek 
pozitív, mérhető és átlátható értékelése a centralizált és decentralizált kormányzás 
szempontjából. Az újabb ügynökségek létrehozására valamennyi esetben csak a folyó 
finanszírozási időszak lezárása, azaz 2013 után kerülhet sor, figyelembe véve a 2009–2010-
ben végrehajtandó horizontális értékelés eredményeit is.

Az európai szabályozási ügynökségek helye az európai intézmények között

Az európai szabályozási ügynökségek működése szorosan kötődik nem csak a több szintű 
európai kormányzáshoz, hanem a „Jobb jogalkotásért” európai stratégiához is.

Az Európai Unió szabályozási ügynökségei tekintetében a fogalmi megközelítést és a 
funkcionális kutatómunkát a sokféleség jellemzi. A szabályozási ügynökségek túlzott 
elszaporodása kétségkívül azzal a következménnyel járt, hogy túlzottan felerősödött az 
európai szabályozási tevékenység, elszakadtak egymástól és átláthatatlanabbá váltak az 
európai politikák, s általában véve nehezebbé vált a funkcionális összehangolás. Az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2008. március 11-i közleményében – „Európai 
ügynökségek – A további teendők” (COM(2008)135 végleges, Brüsszel) – a Bizottság maga 
is elismeri, hogy szükség van arra, hogy „tisztázzuk a szerepüket, illetve azokat kormányzó 
azon mechanizmusokat, amelyekkel biztosítható ezeknek a közszerveknek az 
elszámoltathatósága” (2. o.). 

Felhív közös minimumszabályok és -elvek meghatározására a szabályozási ügynökségek 
felépítése, működése és ellenőrzése tekintetében, annak érdekében, hogy azok harmonikus 
módon beépíthessék működésükbe a Szerződések rendszeréből következő alapelveket.

A valóságban szerkezeti sokszínűséggel van dolgunk. Míg az igazgatótanácsot általában 
valamennyi tagállam legalább egy képviselője alkotja, az ügynökség ügyvezető igazgatóját az 
esetek többségében az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslata alapján, más esetekben 
pedig a Bizottság az igazgatótanács javaslata alapján, illetve a Tanács az igazgatótanács vagy 
a Bizottság által összeállított jelöltlista alapján. E tekintetben hasznos lenne közös 
intézményközi iránymutatást meghatározni, amely lehetővé tenné az Európai Unió 
szervezeteinek, hogy a rájuk ruházott feladatok és hatáskörök szigorú tiszteletben tartásával 
működjenek együtt. 

Az is hasznos lenne, ha az európai szabályozási ügynökségek működésének harmonizálását 
célzó intézményi keret létrehozásán túl biztosítva lenne az is, hogy ezek az ügynökségek 
demokratikus módon működjenek. A Parlament ezért több ízben felkérte a Tanácsot arra, 
hogy konstruktív módon járuljon hozzá – az Európai Unió intézményi mechanizmusainak 
láncolatában fontos szerepet betöltő – európai szabályozási ügynökségekre vonatkozó közös 
koncepció és koherens politikai megközelítés kidolgozásához. 

Az európai szabályozási ügynökségek sajátos jogi természete

A szabályozási ügynökségek jogi természetének sajátossága abban áll, hogy azok olyan 
hatáskörökkel rendelkeznek, amelyek nem csak a hivatali szervek által betöltött szabályozási 
szerepkörhöz állnak közel (nevezetesen harmadik felekre nézve kötelező jogi erejű 
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határozatokat hozhatnak), hanem az igazságszolgáltatási szervek által betöltötthöz is, hiszen 
szankciókat szabhatnak ki. A valóságban különbségtétel történik a kötelező jogi erővel bíró 
határozatokat hozó ügynökségek, a technikai és/vagy tudományos hatáskörrel rendelkező és 
az operatív feladatokat ellátó ügynökségek között (COM(2008)135 végleges, 8. o.). 
Egyébiránt az ügynökségek szervezeti és/vagy pénzügyi rendjüket tekintve önállóak, tagjaik 
pedig gyakran személyi és/vagy funkcionális függetlenséget élveznek. A felsorolt tényezők 
folytán az ügynökségeket nem lehet a hagyományos jogi kategóriákba besorolni, noha mára 
az Európai Unió elismert paraintézményeivé váltak. Jelen esetben az európai szabályozási 
ügynökségek – különösen azok, amelyeket az EK-Szerződés szabályoz – „végrehajtó 
feladatot” látnak el. Pontosítani kell, hogy a „szabályozási” kifejezés nem jogosítja fel az 
ügynökségeket arra, hogy általános hatályú szabályozási intézkedéseket hozzanak, hanem 
csak arra, hogy az egyértelműen meghatározott közösségi jogszabályok alapján konkrét 
határozatokat hozzanak, ekképpen eleget téve az EK-Szerződés 7. cikkéből következő 
intézményi egyensúly elve követelményének. Köztudomású, hogy a Bíróság e tekintetben már 
ítélkezett (Meroni-doktrína, 98/80. sz. Romano-ügy). Ezenkívül a közösségi jogalkotó a 
Bizottság kezdeményezésére – élve az együttdöntés rendes jogalkotási eljárásával – mindig 
dönthet külön szabályozási ügynökség felállításáról, és egyedi szabályozási aktust adhat ki, 
amelyben szabályozza annak szervezeti rendjét, működését, valamint az érintett 
intézményekkel és szervekkel való kapcsolatait. A közösségi jogalkotó ugyanígy bármely 
időpontban dönthet egy konkrét ügynökség fenntartásáról vagy megszüntetéséről is.   

Az átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés kérdése

Mivel az európai szabályozási ügynökségek nagy részben decentralizált vagy független 
szervezetek, létrehozásuk és működésük során különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az 
átláthatóságra és a demokratikus ellenőrzésre, mert e nélkül – a társadalmi tevékenység 
kulcsfontosságú területeinek szabályozását kizárólagosan végző vagy erre igényt formáló –
szabályozási vagy végrehajtó szervezetek szaporodása az Európai Unió képviseleti 
intézményei értékének csökkenéséhez vezethet, kiszoríthatja őket, és a bürokrácia aránytalan 
növekedését okozhatja. A kérdéses ügynökségek felépítése és működése tekintetében javasolt 
– a lehetőségekhez mérten közös – megközelítés célja a bürokratikus nehézkesség 
csökkentése annak érdekében, hogy az ügynökségek korrekt és hatékony módon láthassák el 
szabályozási szerepkörüket, valamint lehetőség nyíljék ellenőrzésükre és a korunk által 
megkívánt ellenőrzési (auditálási) feladatok és elszámoltatás – bárha részleges – elvégzésére. 

A szabályozási ügynökségek felépítése és tevékenysége felett gyakorolt parlamenti felügyelet 
szentesítése megfelel annak a klasszikus demokratikus alapelvnek, amely valamennyi 
végrehajtó hatalommal rendelkező szervezet esetében megköveteli a politikai 
elszámoltathatóság erősítését. Az a lehetőség, hogy az Európai Parlament politikai 
felelősségrevonással élhet a szóban forgó ügynökségekkel szemben, összefügg a képviseleti 
demokrácia azon központi elvével, amely szerint meg kell vizsgálni a végrehajtó hatalom által 
hozott döntések törvényességét és megalapozottságát. Az intézményközi megközelítésen 
alapuló közös keretben helyet kell kapnia az Európai Parlament és a szabályozási 
ügynökségek közötti intézményesített kapcsolattartásnak is, amely elsősorban az ügynökségek 
által az Európai Parlamentnek benyújtott éves jelentéseket, kinevezéskor az ügynökségek 
igazgatóinak az Európai Parlament illetékes bizottsága előtti megjelenését és végül a 
közösségi finanszírozású ügynökségek költségvetésének végrehajtásához adott európai 
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parlamenti felmentést jelenti. A parlamenti felügyelet által érintett területeket egyértelműbben 
és hatékonyabban kell meghatározni. Például elképzelhető annak a kötelezettségnek az 
előírása, hogy az európai szabályozási ügynökségek éves jelentéseiről vitát kell szervezni az 
Európai Parlament plenáris ülése előtt, mely eljárással biztosítható a polgárok tájékoztatása.

Az intézményközi ellenőrzés közös kerete felé

Az előadójuk úgy véli, hogy a Bizottság javaslata az intézményközi párbeszéd „közös kerete 
felé vezető útról”, amelynek eredménye a „közös megközelítés” lenne, nem elégíti ki az 
intézményközi megállapodás megkötésére vonatkozó elvárásait. Ugyanígy, megítélése szerint 
a közös megközelítés csupán közbenső szakasz a kötelező jogi erővel bíró szöveg elfogadása 
felé vezető úton. Mindazonáltal megérti, hogy a Bizottság szeretne kivezető utat találni a 
hosszasan húzódó intézményközi tétlenkedésből. Az európai szabályozási ügynökségek 
keretszabályozásáról szóló bizottsági javaslat (COM(2008)135 végleges) kétségkívül lehetne 
teljesebb is. Ugyanakkor a párbeszédhez konstruktív kiindulópontnak tekinthető. Az előadó 
egyébként úgy véli, hogy üdvözlendő annak az intézményközi munkacsoportnak a 
létrehozása, amely összeállítja majd a szabályozási ügynökségek tevékenységéből levonható 
tanulságok részletes közös mérlegét, valamint pontosabban meghatározza majd a többszintű 
európai kormányzásban elfoglalt helyüket. Ugyanígy, az előadójuk szerint az intézményközi 
összhang és megközelítés óhajtott „közös keretének” adandó elsőbbség a szabályozási 
ügynökségek hozzáadott értékének általában vett optimalizálását jelenti az európai 
kormányzás struktúráiban, feltételként szabva a megnövelt átláthatóságot, az érezhető 
demokratikus ellenőrzést és a nagyobb hatékonyságot. 
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MELLÉKLET – AZ EURÓPAI UNIÓ ÜGYNÖKSÉGEINEK FELSOROLÁSA ÉS AZ EP HATÁSKÖREINEK ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLÁZATA

(Forrás: Belső Politikák Főigazgatósága – jogalkotási koordináció és békéltető egység)

Szabályozási ügynökség Alapítás éve
Együttdöntés az 

alapításkor/
felülvizsgálatkor

Székhely Illetékes bizottság

Az EP által 
kijelölt 

igazgatótanácsi 
tagok

Részvétel a 
végrehajtó 
igazgató 

kinevezésében
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 
(CEDEFOP) 1975 Nem/Nem Thesszaloniki EMPL* - Nem

Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért 
(EUROFOUND)

1975 Nem/Nem Dublin EMPL* - Nem

Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(AEE) 1990 Nem/Igen Koppenhága ENVI* 2 Nem

Európai Képzési Alapítvány (ETF) 1990 Nem/Igen Torinó EMPL* - Nem
A Kábítószer és a Kábítószer-függőség 
Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 1993 Nem/Igen Lisszabon LIBE* 2 Igen

Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség 
(EMEA) 1993 Nem/Igen London ENVI* 2 Igen

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM)

1993 Nem/Nem Alicante JURI* - Nem

Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 1994 Nem/Nem Bilbao EMPL* - Nem

Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) 1994 Nem/Nem Angers AGRI* - Nem
Az Európai Unió Szerveinek 
Fordítóközpontja (Cdt) 1994 Nem/Nem Luxembourg - - Nem

Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai 1997 Nem Bécs LIBE* - Nem
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Megfigyelőközpontja (EUMC), melyet 
felváltott az Európai Alapjogi Ügynökség 
(FRA)
Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) 2000 Nem/Nem Thesszaloniki AFET - Nem
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(EFSA) 2002 Igen Párma ENVI* - Igen

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 
(EMSA) 2002 Igen Lisszabon TRAN - Nem

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
(EASA) 2002 Igen Köln TRAN - Nem

Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) 2004 Igen Héraklion ITRE - Igen

Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) 2004 Igen Stockholm ENVI* 2 Igen

Európai Vasúti Ügynökség (ERA) 2004 Igen Valenciennes TRAN - Igen
Európai Globális Navigációs 
Műholdrendszer Ellenőrzési Hatósága (GSA) 2004 Nem/Nem Brüsszel 

(ideiglenesen) ITRE - Nem

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain 
Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 
Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)

2004 Nem Varsó LIBE* - Nem

Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 
(CFCA) 2005 Nem

Brüsszel 
(ideiglenesen) –

Vigo
PECH - Nem

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete 2006 Igen Vilnius FEMM - Igen

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2006 Igen Helsinki ENVI 2 Igen
Európai Alapjogi Ügynökség (FRA –
korábbi EMCDDA helyett) 2007 Nem Bécs LIBE - Igen
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Közös kül- és biztonságpolitikai ügynökségek (második pillér):

Decentralizált ügynökség Elfogadás 
éve Város Illetékes 

bizottság
Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete 
(ISS) 2001 Párizs AFET/SEDE

Az Európai Unió Műholdközpontja (EUSC) 2002 Madrid AFET/SEDE
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 2004 Brüsszel AFET/SEDE

Rendőrségi és igazságügyi együttműködési ügynökségek a büntetőügyek terén (harmadik pillér):

Decentralizált ügynökség Elfogadás 
éve Város Illetékes 

bizottság
Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 1992 Hága LIBE*
Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési 
Egysége (Eurojust) 2002 Hága LIBE*

* Illetékes bizottság az eljárási szabályzat VI. melléklete alapján.


	725277hu.doc

