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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl reguliavimo agentūrų institucinių aspektų būsimo nustatymo strategijos
(2008/2103(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą, pavadintą „Europos agentūros. Tolesnės veiklos 
kryptys“ (KOM(2008)0135),

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Dėl 
Europos reguliavimo agentūrų sistemos“1,

– atsižvelgdamas į tarpinstitucinio susitarimo projektą dėl Europos reguliavimo agentūrų 
sistemos (KOM(2005)0059),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Komisijos pateikto 
tarpinstitucinio susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos2,

– atsižvelgdamas į klausimą žodžiu Tarybai, užduotą bendrai Konstitucinių reikalų komiteto 
ir Biudžeto komiteto bei Tarybos 2005 m. lapkričio 15 d. sesijos metu pateiktą atsakymą
(O-0093/05),

– atsižvelgdamas į Komisijos Pirmininko 2008 m. gegužės 7 d. laišką Europos Parlamento 
Pirmininkui bei Tarybos Pirmininkui, kuriame raginama sukurti politinę tarpinstitucinę 
darbo grupę,

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2008 m. balandžio 17 d. sprendimą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą bei Biudžeto komiteto, 
Biudžeto kontrolės komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A6-0000/2008),

A. kadangi Komisijos ir Parlamento pastangos nustatyti teisiškai privalomą Europos 
reguliavimo agentūrų sistemą nedavė jokių rezultatų,

B. kadangi 2005 m. vasario 25 d. pasiūlyto tarpinstitucinio susitarimo srityje nebuvo pasiekta
jokios esminės pažangos dėl Tarybos institucinio ir politinio pasipriešinimo, Komisija 
nutarė atsiimti savo pasiūlymą dėl tarpinstitucinio susitarimo sudarymo ir pakeisti jį 
raginimu užmegzti tarpinstitucinį dialogą, kuris leistų nustatyti bendrą požiūrį,

C. atkreipdamas dėmesį į tai, kad, nors reguliavimo agentūros gali būti priskiriamos „mikro 
institucijoms“, jos vis dėlto turi „makro“ reikšmę Europos valdymui,

D. manydamas, kad ir toliau išlieka būtinybė nustatyti bent jau esmines reguliavimo agentūrų 

                                               
1 OL C 92 E, 2004-04-16, psl. 119.
2 OL C 285 E, 2006-11-22, psl. 123.
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struktūrines charakteristikas, kad jos taptų Europos Sąjungoje visuotinai pripažįstamu 
instituciniu dariniu,

E. įvertindamas Komisijos poziciją, kuri siūlo sukurti tarpinstitucinę darbo grupę, atsakingą
už reguliavimo agentūrų sistemos nustatymą bei atitinkamus kiekvienos Europos Sąjungos 
institucijos įgaliojimus šių agentūrų atžvilgiu,

F. kadangi Komisija iki 2009-2010 metų turi atlikti horizontalų įvertinimą ir kiek įmanoma 
greičiau pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai šio įvertinimo išvadas,

G. sveikindamas Komisijos sprendimą neteikti pasiūlymo steigti naujas agentūras tol, kol 
tarpinstitucinė darbo grupė nebaigs savo darbo,

H. ragindamas Komisiją nenukrypti nuo 2005 m. pasiūlyto tarpinstitucinio susitarimo gairių, 
nurodančių, kokius pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių veikiančių reguliavimo 
agentūrų veiklą, pakeitimus būtina atlikti, kad jie atitiktų naują požiūrį,

I. pabrėždamas, kad jau ir šiuo metu reguliavimo agentūroms taikomas vienodas 
reglamentavimas1 ir joms yra patikėta laiko prasme ribota funkcija valdyti bendrijos 
programas,

1. mano, kad Komisijos pasiūlymas yra pagirtina iniciatyva ir skelbia per savo atstovus 
dalyvausiąs tarpinstitucinės darbo grupės darbe, tačiau, vis dėlto, mano, kad „bendras
požiūris“ neatitinka jos lūkesčių dėl tarpinstitucinio susitarimo sudarymo;

2. ragina Tarybą konstruktyviai prisidėti prie šios darbo grupės veiklos;

3. ragina Komisiją ir Tarybą kiek įmanoma greičiau, kartu su Europos Parlamentu, parengti 
tarpinstitucinės grupės darbo programą, kad ši grupė galėtų pradėti dirbti 2008 m. rudenį;

4. mano, kad į tarpinstitucinės grupės darbo programą turėtų būti įtraukti šie punktai:

– sukonkretinti sritis, į kurias turėtų būti kreipiamas dėmesys, atliekant horizontalų 
vertinimą, kurį Komisija turi atlikti iki 2009 m. pabaigos,

– nustatyti objektyvius kriterijus, kurie leistų įvertinti, ar agentūros yra būtinos, 
numatant kas galėtų jas pakeisti,

– įvertinti agentūrų darbą ir jo rezultatus, įskaitant ir išorės išlaidų/pajamų įvertinimą,

– įvertinti kiek galėjo būti prarasta lėšų dėl to, kad tam tikrą veiklą vykdė konkrečios 
reguliavimo agentūros, o ne Komisijos tarnybos,

– patvirtinti priemones, skirtas didinti agentūrų skaidrumą, suvienodinant jų pagrindines 
struktūrines charakteristikas,

– apibrėžti agentūrų autonomijos bei jų kontrolės ribas, taip pat Komisijos atsakomybės 

                                               
1 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 58/2003, nustatantis vykdomųjų įstaigų, kurioms 
pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 11, 2003-01-16, psl. 1).



PR\725277LT.doc 5/13 PE407.635v01-00Vertimas pagal sutartį

LT

už atitinkamą jų veiklą, formą bei turinį, žinoma, atsižvelgiant į tai, kad Komisijos 
atsakomybė atitiktų jos galimybes daryti įtaką agentūrų darbui,

– paskirti atstovus, dalyvausiančius Tarybos ir Komisijos vykdomos agentūrų kontrolės 
mechanizmuose bei surengti kandidatų klausymus atsakingame Europos Parlamento 
komitete,

– paskirti vykdomuosius agentūrų darbuotojus ir jų direktorius bei apibrėžti Europos 
Parlamento vaidmenį šiame procese;

5. pažymi Komisijos poziciją, pagal kurią reguliavimo agentūrų įsteigimas, kuris 
kiekvienu atveju turi būti įgyvendinamas padedant Europos Parlamentui, yra 
bendradarbiavimo tarp valstybių narių išraiška. Jų veiklos pagrindas yra tarpusavio 
sąveika bei vykdymas įgaliojimų, kurie negali būti suteikti išimtinai Bendrijos 
institucijoms, nes tai prieštarautų centralizmui;

6. ragina Komisiją ir Tarybą dirbti kartu su Europos Parlamentu, siekiant nustatyti aiškią, 
bendrą ir suderintą poziciją, koks vaidmuo Europos valdyme ateityje bus skiriamas 
agentūroms;

7. mano, kad tarpinstitucinio sutarimo srityje siekiamas „bendros tvarkos“ prioritetas turi 
racionalizuoti jos veikimą bei optimizuoti reguliavimo agentūrų pridėtinę vertę,
nustatant sąlygą, kad turi būti padidintas skaidrumas, aiški demokratinė kontrolė ir 
didesnis veiksmingumas;

8. mano, kad būtina nustatyti bendras minimalias reguliavimo agentūrų struktūros, 
veikimo ir kontrolės taisykles bei principus, nepriklausomai nuo jų pobūdžio;

9. mano, kad struktūrinė ir funkcinė agentūrų įvairovė kelia klausimų, susijusių su 
reglamentavimu, geru valdymu bei institucijų suartėjimu centralizacijos ir 
decentralizacijos prasme;

10. mano, kad galimas naujų agentūrų steigimas kiekvienu atveju turi vykti
chronologiškai, pasibaigus konkrečiam finansavimo laikotarpiui, tai yra po 2013 metų, 
ir reikėtų įvertinti, ar Komisijos prisiimti įsipareigojimai sustabdyti pasiūlymus dėl 
naujų reguliavimo agentūrų steigimo turi būti taikomi ir dviem šiuo metu jau 
sustabdytiems pasiūlymams energetikos ir telekomunikacijų sektoriuose;

11. pabrėžia būtinybę įvesti reguliavimo agentūrų sudarymo ir veiklos parlamentinę 
kontrolę, kuri turi būti grindžiama:

– metinės pačių agentūrų ataskaitos pateikimu Europos Parlamentui,

– galimybe skiriant agentūros direktorių, kviesti jį į atsakingą Europos 
Parlamento komitetą, ir

– galimybe Europos Parlamentui gauti agentūrų, gaunančių bendrijos 
finansavimą, biudžeto vykdymo ataskaitą;

12. ragina Komisiją laiku, iki siūlomos 2009-2010 m. datos, pateikti išvadas dėl 
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reguliavimo agentūrų horizontalaus vertinimo, kad į šias išvadas galėtų atsižvelgti 
tarpinstitucinė darbo grupė;

13. ragina Pirmininką ir Pirmininkų sueigą suteikti prioritetą klausimui dėl Komisijos 
siūlomos darbo grupės sukūrimo;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms.



PR\725277LT.doc 7/13 PE407.635v01-00Vertimas pagal sutartį

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanginės pastabos

Pastaruoju metu pastebimas reguliavimo agentūrų skaičiaus augimas tiek Europos, tiek ir 
nacionaliniu mastu. Tarp šių dviejų lygių yra ir panašumų, ir skirtumų. Struktūrinė ir funkcinė 
šių agentūrų įvairovė Europos ir nacionaliniu lygmeniu kelia klausimų, susijusių su 
reglamentavimu, geru valdymu bei institucijų suartėjimu centralizacijos ir decentralizacijos 
prasme. Vienas iš pagrindinių skirtumų tarp nacionalinių ir Europos reguliavimo agentūrų yra  
parlamentinis teisėtumas: pirmuoju atveju jis yra stipresnis, o antruoju – ne toks išbaigtas.

Europos Parlamentas daug kartų svarstė institucinius, finansinius (šiuo klausimu žiūrėti 
susijusių komitetų, tai yra Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetų,  nuomones) ir 
procedūrinius klausimus, kuriuos kelia Europos agentūrų veikla. Po to, kai Taryba atsisakė 
priimti teisiškai privalomą dokumentą ir atmetė pasiūlymą sudaryti tarpinstitucinį susitarimą 
(2007 m. birželio 22 d. Tarybos pirmininko laiškas Europos Parlamento Pirmininkui), 
Komisija, pasinaudodama savo iniciatyvos teise, nutarė pateikti kitą pasiūlymą. Konkrečiau 
kalbant, ji nutarė atsiimti savo tarpinstitucinės sutarties projektą ir jo vietoje pasiūlė sukurti 
tarpinstitucinę darbo grupę, kuri būtų atsakingą už reguliavimo agentūrų sistemos nustatymą 
bei atitinkamus kiekvienos Europos Sąjungos institucijos įgaliojimus šių agentūrų atžvilgiu.

Europos reguliavimų agentūrų klasifikacija

Tarp Europos institucijų yra daug decentralizuotų arba beveik savarankiškai veikiančių 
institucijų, apibrėžiamų, kaip „reguliavimo agentūros“. 29 Europos agentūros (žiūrėti priedą, 
kuriame pateikiamas detalus Europos reguliavimo agentūrų sąrašas), priskiriamos „mikro 
institucijoms“, tačiau jos turi „makro“ reikšmę Europos valdymui.

Europos agentūros skirstomos į dvi kategorijas: „reguliavimo agentūros“ ir „vykdomosios 
agentūros“. Pirmųjų funkcijos apibrėžtos kiekvienu atveju jų pačių teisinėje bazėje, tai yra jų 
sektoriaus teisinėje sistemoje (pažymėtina, kad 12 iš 23 agentūrų, kurios veikia EB sutarties 
pagrindu, remiasi 308 straipsniu). Vykdomosios agentūros vykdo specifinį uždavinį, kuris 
susijęs su pagalba valdant bendrijos programas, vadovaujantis 2002 m. gruodžio 19 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, tai yra vieninga teisine baze.

Kyla klausimas dėl būtinybės įvertinti abiejų kategorijų agentūrų darbą ir pasiektus rezultatus 
jų veiklos pusiaukelėje. Neįmanoma įvertinti kiekvienos atskirai reguliavimo agentūros 
įsteigimo ir veikimo naudos. Šioms agentūroms suteikiami įgaliojimai, jų žmogiškųjų išteklių 
poreikiai bei tai, kokia apimtimi joms reikia suteikti įgaliojimus priimti sprendimus, turi būti 
įvertinti atliekant išlaidų ir pajamų įvertinimą, ypač išorės įvertinimą. 

Bet kokios diskusijos dėl naujų agentūrų steigimo, įskaitant ir du šiuo metu sustabdytus 
pasiūlymus, galimos tik atlikus centralizuoto ir decentralizuoto valdymo prasme pozityvius, 
pasvertus ir skaidrius šiuo metu veikiančių agentūrų įvertinimus. Kiekvienu atveju naujų 
agentūrų kūrimas turi vykti chronologiškai, pasibaigus konkrečiam finansavimo laikotarpiui, 
tai yra po 2013 metų, atsižvelgiant į horizontalaus vertinimo, numatyto 2009-2010 m., 
išvadas.
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Europos reguliavimo agentūrų vieta tarp Europos institucijų 

Europos reguliavimo agentūrų veikla yra glaudžiai susijusi ne tik su Europos valdymu 
įvairiuose lygmenyse, bet ir su Europos strategija „Geresnė teisėkūra“.

Įvairovė parodo, kokiomis koncepcijomis ir funkciniais tyrimais remiasi reguliavimo 
agentūros Europos Sąjungoje. Didžiulis reguliavimo agentūrų skaičius neabejotinai turėjo 
įtakos tam, kad buvo per daug kišamasi nustatant reguliavimą, skaidoma Europos Sąjungos 
politika ir ji tapo ne tokia skaidri, be to, funkcinis koordinavimas tapo sunkesnis. Savo 
komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai, pavadintame „Europos agentūros. Tolesnės 
veiklos kryptys“ [KOM(2008)0135 galutinis, Briuselis, 2008 m. kovo 11 d.], Komisija pati 
pripažįsta, jog būtina užtikrinti, „kad jų vaidmuo ir mechanizmai šių viešųjų įstaigų 
atskaitomybei užtikrinti būtų aiškūs“ (psl. 2). 

Reikalaujama nustatyti bendras minimalias reguliavimo agentūrų struktūros, veikimo ir 
kontrolės taisykles bei principus, siekiant, kad būtų suderintai taikomi pagrindiniai iš sutarčių 
sistemos išplaukiantys principai.

Iš tikrųjų, struktūrų yra įvairių. Administracijos tarybą paprastai sudaro bent jau po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės, o agentūros vykdomąjį direktorių, Komisijai pasiūlius, 
dažniausiai skiria administracijos taryba arba Komisija, pasiūlius administracijos tarybai, arba
Taryba pasirenka iš kandidatų sąrašo, kurį sudaro arba administracijos taryba, arba Komisija. 
Šiuo klausimu būtų naudinga nustatyti bendras tarpinstitucines gaires, kurios leistų Europos 
Sąjungos institucijoms bendradarbiauti, griežtai laikantis kiekvienai iš jų priskirtų funkcijų ir 
įgaliojimų. 

Taip pat būtų naudinga ne tik institucionalizuoti sistemą, siekiant suderinti Europos 
reguliavimo agentūrų veiklą, bet ir padaryti taip, kad ji veiktų pagal demokratijos principus. 
Todėl Parlamentas daugelį kartų ragino Tarybą konstruktyviai prisidėti prie bendros 
koncepcijos sukūrimo bei suderinto politinio požiūrio į Europos reguliavimo agentūras, 
užimančias svarbią vietą Europos Sąjungos institucinių mechanizmų grandinėje, nustatymo. 

Europos reguliavimo agentūrų teisinis sui generis statusas

Reguliavimo agentūrų teisinio statuso originalumas yra tas, kad joms suteikti įgaliojimai, 
kurie yra artimi ne tik administracijos reguliaciniam vaidmeniui (pavyzdžiui, priimant 
teisiškai privalomus sprendimus trečiųjų asmenų atžvilgiu), bet ir teisminei valdžiai, kuri 
taiko sankcijas. Iš tiesų, skiriamos agentūros, kurios priima teisiškai privalomus sprendimus,
tos, kurios teikia techninę ir/arba mokslinę pagalbą ir tos, kurios vykdo veiklos funkcijas
[KOM(2008)0135 galutinis, psl. 8]. Be to, agentūros yra nepriklausomos organizacine ir/arba 
finansine prasme, o jų nariams dažnai užtikrinama personalinė ir/arba funkcinė laisvė. Pirma
nurodyti bruožai neleidžia šių agentūrų priskirti prie tradicinių teisinių kategorijų, nors jos yra 
Europos Sąjungoje visuotinai pripažįstamas institucinis darinys. Tokioje situacijoje Europos 
reguliavimo agentūros, ypač tos, kurių veiklą reglamentuoja EB sutartis, priskiriamos prie 
„vykdomosios funkcijos“. Reikia patikslinti, kad žodis „reguliavimo“ nesuteikia agentūroms 
teisės imtis bendrų reglamentavimo priemonių. Jos gali tik priimti individualius sprendimus, 
laikydamosi aiškiai apibrėžtos Bendrijos teisės, siekdamos išsaugoti institucinės pusiausvyros 
principą, išplaukiantį iš EB sutarties 7 straipsnio. Kaip žinoma, Teisingumo Teismas šiuo 
klausimu yra priėmęs sprendimą (Meroni doktrina, bylą Nr. 98/80, Romano). Be to, Bendrijos 
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įstatymų leidėjas, Komisijos iniciatyvos pagrindu, įprastinės bendro sprendimo priėmimo 
procedūros metu, gali spręsti ar naudinga steigti specialią reguliavimo agentūrą ir priimti 
specialų teisės aktą, kuris reglamentuos šios agentūros steigimą, veiklą bei jos santykius su 
susijusiomis institucijomis. Taip pat Bendrijos įstatymų leidėjas gali priimti sprendimą ar 
išsaugoti konkrečią agentūrą, ar ją panaikinti.   

Skaidrumo ir demokratinės kontrolės klausimas

Europos reguliavimo agentūros dažniausiai yra decentralizuotos arba nepriklausomos 
tarnybos, todėl būtina reikalauti ypatingo skaidrumo ir demokratinės kontrolės, kalbant apie jų 
steigimą ir veiklą, nes be reguliacinių ir vykdomųjų darinių, turinčių išimtines teises, 
skaičiaus augimas svarbiausiose visuomenės veiklos srityse gali pakenkti Europos Sąjungai
atstovaujančių institucijų vardui, jas atitolinti bei žymiai padidinti biurokratiją. Kiek įmanoma 
bendresniu požiūriu, siūlomu agentūrų struktūros ir veiklos srityje, siekiama apriboti 
biurokratines kliūtis ir sudaryti galimybę korektiškai ir veiksmingai atlikti reguliacinį 
vaidmenį, taip pat stebėti ir taip, bent jau iš dalies patenkinti kontrolės (audito) bei 
atsakomybės, kurio reikalauja mūsų epocha, poreikį. 

Parlamentinės kontrolės taikymas reguliavimo agentūrų struktūrai ir veiklai atitinka klasikinį 
demokratijos principą, kuris reikalauja padidinti visų vykdomąją valdžią turinčių institucijų 
politinę atsakomybę. Europos Parlamentui suteikti įgaliojimai perleisti politinę atsakomybę  
agentūroms yra susiję su pagrindiniu atstovaujamosios demokratijos principu, kurio esmė yra 
įvertinti vykdomosios valdžios sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą. Bendra tarpinstitucinė 
sistema turi numatyti institucinį ryšį tarp Europos Parlamento ir reguliavimo agentūrų. Šis 
ryšys iš esmės turi būti susijęs su metinės pačių agentūrų ataskaitos pateikimu Europos 
Parlamentui, galimybe skiriant agentūros direktorių kviesti jį į atsakingą Europos Parlamento 
komitetą, ir galimybe Europos Parlamentui gauti agentūrų, gaunančių Bendrijos finansavimą, 
biudžeto vykdymo ataskaitą. Sritys, kuriose gali būti taikoma parlamentinė kontrolė, galės 
būti apibrėžtos aiškiau ir veiksmingiau. Pavyzdžiui, galima bus numatyti įpareigojimą 
Europos Parlamento plenarinėje asamblėjoje surengti debatus dėl Europos reguliavimo 
agentūrų ataskaitų ir per šią procedūrą užtikrinti piliečių informavimą.

Bendros tarpintsitucinės kontrolės sistemos link

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas „dėl bendrosios sistemos kūrimo“, 
reguliuojančios tarpinstitucinį dialogą, kuris virs „bendru požiūriu“, neatitinka jos lūkesčių 
dėl tarpinstitucinio susitarimo sudarymo. Be to, jis mano, kad bendras požiūris yra tarpinis 
etapas kelyje teisiškai privalomo dokumento priėmimo link. Vis dėlto, jis supranta, kad 
Komisija pageidauja išeiti iš užsitęsusios inertiškos tarpinstitucinės padėties. Komisijos 
siūloma Europos reguliavimo agentūrų sistema [KOM(2008)0135 galutinis], be abejonės, 
galėtų būti išbaigtesnė. Tačiau ją galima vertinti kaip pradinį konstruktyvaus dialogo etapą. 
Todėl pranešėjas mano, kad tarpinstitucinės darbo grupės, kuri pateiks kolektyvines detalias 
išvadas apie reguliavimo agentūrų sukauptą veiklos patirtį bei nustatys, kokią vietą agentūros 
užima įvairiuose Europos valdymo lygmenyse, sukūrimas yra sveikintinas. Be to, pranešėjas 
mano, kad siekiamas „bendros tvarkos“ prioritetas turi racionalizuoti jos veikimą bei 
optimizuoti reguliavimo agentūrų pridėtinę vertę, nustatant sąlygą, kad turi būti padidintas 
skaidrumas, aiški demokratinė kontrolė ir didesnis veiksmingumas. 
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PRIEDAS – EUROPOS SĄJUNGOS AGENTŪRŲ SĄRAŠAS IR SUVESTINĖ EP ATSAKOMYBĖS LENTELĖ

(Šaltinis: Generalinis direktoratas – Vidaus politika, teisėkūros koordinavimas ir tarpininkavimo skyrius)

Reguliavimo agentūra Įsteigimo metai

Bendras 
sprendimas 

įsteigimo metu/
peržiūrėjimas

Buveinė Atsakingas
komitetas

EP paskirtas 
administracijos 
tarybos narys

Dalyvavimas 
skiriant 

vykdantįjį
direktorių

Europos profesinio mokymo plėtros centras
(Cedefop) 1975 Ne/Ne Salonikai EMPL* - Ne

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo 
fondas (Eurofound) 1975 Ne/Ne Dublinas EMPL* - Ne

Europos aplinkos agentūra (EEA) 1990 Ne/Taip Kopenhaga ENVI* 2 Ne
Europos mokymo fondas (ETF) 1990 Ne/Taip Turinas EMPL* - Ne
Europos narkotikų ir narkomanijos 
stebėsenos centras (OEDT) 1993 Ne/Taip Lisabona LIBE* 2 Taip

Europos vaistų agentūra (EMEA) 1993 Ne/Taip Londonas ENVI* 2 Taip
Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba 
(Prekių ženklai ir pramoninis dizainas)
(VRHT)

1993 Ne/Ne Alikantė JURI* - Ne

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
(EU-OSHA) 1994 Ne/Ne Bilbao EMPL* - Ne

Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO) 1994 Ne/Ne Anžė AGRI* - Ne
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
(CdT) 1994 Ne/Ne Liuksemburgas - - Ne

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės 
centras (EUMC) –pakeistas į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA)

1997 Ne Viena LIBE* - Ne

Europos rekonstrukcijos agentūra (EAR) 2000 Ne/Ne Salonikai AFET - Ne
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 2002 Taip Parma ENVI* - Taip
Europos jūrų saugumo agentūra  (EMSA) 2002 Taip Lisabona TRAN - Ne
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Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) 2002 Taip Kelnas TRAN - Ne
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA) 2004 Taip Heraklionas ITRE - Taip

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 
(ECDC) 2004 Taip Stokholmas ENVI* 2 Taip

Europos geležinkelių agentūra (EGA) 2004 Taip Valenciennes TRAN - Taip
Europos pasaulinės navigacijos palydovų 
sistemos priežiūros institucija (GNSS) 2004 Ne/Ne Briuselis (laikinai) ITRE - Ne

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie 
ES valstybių narių išorės sienų valdymo
agentūra (Frontex)

2004 Ne Varšuva LIBE - Ne

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra 
(BŽKA) 2005 Ne Briuselis (laikinai) 

– Vigas PECH - Ne

Europos lyčių lygybės institutas 2006 Taip Vilnius FEMM - Taip
Europos cheminių medžiagų agentūra
(ECHA) 2006 Taip Helsinkis ENVI 2 Taip

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 
(FRA, pakeista į Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos centrą (EMCDDA)

2007 Ne Viena LIBE - Taip

Bendros užsienio ir saugumo politikos agentūros (antrasis ramstis):

Decentralizuota agentūra Įkūrimo 
metai Miestas Atsakingas 

komitetas
Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ISS) 2001 Paryžius AFET/SEDE
Europos Sąjungos palydovų centras (EUSC) 2002 Madridas AFET/SEDE
Europos gynybos agentūra (EDA) 2004 Briuselis AFET/SEDE

Policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose agentūros (trečiasis ramstis):
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Decentralizuota agentūra Įkūrimo 
metai Miestas Atsakingas 

komitetas
Europos policijos biuras (Europolas) 1992 Haga LIBE*
Europos policijos koledžas (CEPOL) 2000 Bramshillas LIBE*
Europos teisinio bendradarbiavimo institucija
(Eurojustas) 2002 Haga LIBE*

* Atsakingas komitetas pagal darbo tvarkos taisyklių VI priedą.
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