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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een strategie voor de toekomstige toepassing van institutionele aspecten voor 
regelgevende agentschappen
(2008/2103(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Europese agentschappen – Verdere 
ontwikkelingen"(COM(2008)0135),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 januari 2004 over de mededeling van de 
Commissie "Kader voor Europese regelgevende agentschappen"1,

– gezien het ontwerp voor een interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor 
Europese regelgevende agentschappen (COM(2005)0059),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 december 2005 over het voorstel van de 
Commissie betreffende een inter-institutioneel akkoord voor een kader voor Europese 
regelgevende agentschappen2,

– gezien de samen met de Raad gestelde mondelinge vraag van de commissie Institutionele 
aangelegenheden en de Begrotingscommissie en het antwoord van de Raad tijdens zijn 
zitting van 15 november 2005 (O-0093/05), 

– gezien het schrijven van 7 mei 2008 van de voorzitter van de Commissie aan de voorzitter 
van het Europees Parlement en aan de voorzitter van de Raad die op dat moment in 
functie is inzake de oprichting van een interinstitutionele werkgroep op politiek niveau, 

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 17 april 2008,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie Institutionele aangelegenheden, de Commissie 
Begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie 
industrie, externe handel, onderzoek en energie (A6-0000/2008),

A. overwegende dat de inspanningen van de Commissie en het Parlement ter vaststelling van 
een juridisch bindend kader voor Europese regelgevende agentschappen, tot niets hebben 
geleid,

B. overwegende dat er geen enkele substantiële voortgang is bereikt ten aanzien van het 
interinstitutionele akkoord als voorgesteld op 25 februari 2005, vanwege de weigering op 
politieke en institutionele gronden van de Raad, dat de Commissie heeft besloten haar 
voorstel voor een interinstitutioneel akkoord in te trekken en in de plaats daarvan op te 
roepen tot het op gang brengen van een interinstitutionele dialoog om tot een 
gemeenschappelijke aanpak te komen,

                        
1 PB C 92 E van 16.4.2004, blz. 119.
2 PB C 285 E van 22.11.2006, blz. 123.
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C. opmerkende dat hoewel de regelgevende agentschappen op het eerste gezicht gelijk 
kunnen worden gesteld met "micro-instellingen", ze macro-effecten hebben voor het 
Europese bestuur,

D. oordelende dat het noodzakelijk blijft om ten minste de belangrijkste structurele 
kenmerken vast te stellen van de regelgevende agentschappen, voor zover dit een door de 
Europese Unie erkende para-institutionele parameter is geworden,

E. wegende het standpunt van de Commissie die een interinstitutionele werkgroep wil 
oprichten die het kader vast gaat stellen van de regelgevende agentschappen evenals de 
respectieve bevoegdheden van elk van de organen van de Europese Unie ten opzichte van 
deze agentschappen,

F. overwegende dat de Commissie tot 2009-2010 een horizontale evaluatie moet uitwerken 
van de regelgevende agentschappen en op zo kort mogelijke termijn een rapport over de 
conclusies van deze evaluatie moet overleggen aan het Parlement en de Raad, 

G. is ingenomen met het besluit van de Commissie om geen nieuwe agentschappen op te 
richten zolang als de interinstitutionele werkgroep haar werkzaamheden nog niet voltooid 
heeft, 

H. roept de Commissie op zich te houden aan de in 2005 voorgestelde richtsnoeren van het 
interinstitutioneel inzake aan te brengen wijzigingen in de basisbesluiten betreffende de 
bestaande agentschappen ten einde ze aan de nieuwe aanpak aan te passen,

I benadrukt dat er reeds een uniform regelgevend kader1 bestaat voor de regelgevende 
agentschappen die het communautaire programmabeheer, voor een beperkte periode, 
beheren,

1. overweegt dat het voorstel van de Commissie een prijzenswaardig initiatief is en verklaart 
zich bereid om middels zijn vertegenwoordigers deel te nemen aan de interinstitutionele 
werkgroepen, overweegt evenwel dat "de gemeenschappelijke benadering" niet volledig 
voldoet aan zijn verwachtingen inzake het bereiken van een inter-institutioneel akkoord. 

2. roept de Raad op een constructieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van deze 
werkgroep;

3. vraagt aan de Commissie en de Raad om op zo kort mogelijke termijn en samen met het 
Europees Parlement een werkprogramma voor de interinstitutionele werkgroep vast te 
stellen, zodat de werkgroep in het najaar van 2008 kan beginnen;

4. overweegt dat het werkprogramma van de interinstitutionele groep zich met name moet 
richten op de volgende punten:

– concretisering van de gebieden waarop de horizontale evaluatie, die door de 
Commissie voor het einde van 2009 uitgevoerd moet worden, zich zal moeten richten,

                        
1 Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002, tot vaststelling van het statuut van de 
uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden 
gedelegeerd (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1).
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– vaststelling van objectieve criteria op basis waarvan het nut van agentschappen 
beoordeeld kan worden, waarbij eventuele vervangende oplossingen overwogen 
worden;

–

– evaluatie van mogelijk winstverlies als gevolg van het feit dat bepaalde activiteiten 
niet door de diensten van de Commissie worden uitgevoerd maar door de 
regelgevende agentschappen;

– maatregelen vaststellen die de transparantie van de agentschappen bevorderen, met 
name door aanpassing van de fundamentele structurele kenmerken.

– vaststellen van de grenzen van de zelfstandigheid van de agentschappen en van de op 
hen uitgeoefende controle, en met name de vorm en reikwijdte van de 
verantwoordelijkheden van de Commissie vaststellen ten aanzien van hun respectieve 
activiteiten, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met het feit dat de 
verantwoordingsplicht van de Commissie niet groter mag zijn dan de invloed die de 
Commissie op de activiteiten van het agentschap uitoefent,

– aanwijzen van de vertegenwoordigers voor de controlemechanismen van de Raad en 
de Commissie die de regelgevende agentschappen controleren, en het horen van 
kandidaten ten overstaan van de bevoegde commissie van het Europees Parlement,

– aanwijzen van uitvoerende organen van de agentschappen en met name hun
respectieve directeuren, en de rol van het Europees Parlement hierin verduidelijken;

5. neemt kennis van het standpunt van de Commissie volgens welke de oprichting van 
regelgevende agentschappen, die in alle gevallen plaatsvindt in samenwerking met het 
Europees Parlement, een vorm van samenwerking tussen de lidstaten is waarvan de 
werking gebaseerd is op interoperabiliteit en de uitoefening van bevoegdheden door 
andere dan uitsluitend gemeenschapsorganen ten einde bezwaren ter zake van 
centralistisch bestuur te voorkomen;

6. roept de Commissie en de Raad op om samen met het Europees Parlement een 
duidelijk, gemeenschappelijk en samenhangend kader te formuleren voor de plaats die 
de regelgevende agentschappen in de toekomst zouden moeten innemen in het licht
van het Europees bestuur;

7. is van mening dat de prioriteit van het "gemeenschappelijk kader" waarnaar op het 
gebied van interinstitutionele samenwerking gestreefd wordt, gericht moet zijn op een 
rationele werking en op optimalisatie van de toegevoegde waarde van regelgevende 
agentschappen, door bevordering van de transparantie, zichtbare democratische 
controle en doeltreffendheid;

8. oordeelt dat het vaststellen van regels en minimale gemeenschappelijke beginselen 
inzake de structuur, de werking en controle over de regelgevende agentschappen, 
ongeacht hun aard, noodzakelijk is;
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9. overweegt dat de uiteenlopende structuren en takenpakketten van de agentschappen 
ernstige vragen oproept ten aanzien van regelgevingsfactoren, goed bestuur en 
institutionele toenadering op het vlak van centralisatie-decentralisatie;

10. overweegt dat een mogelijk nieuw agentschap pas na het verstrijken van de lopende 
financieringperiode opgericht mag worden, met andere woorden na 2013, en dat 
onderzocht dient te worden of de door de Commissie aangegane verbintenis om geen 
nieuwe agentschappen meer toe te laten ook betrekking moet hebben op de huidige 
twee hangende voorstellen voor de oprichting van twee agentschappen in de energie-
en telecommunicatiesector; 

11. benadrukt de noodzaak van de invoering van een parlementaire controle over de 
vorming en de werking van regelgevende agentschappen, die hoofdzakelijk gebaseerd 
zou moeten zijn op:

– de presentatie aan het Europees Parlement van het jaarverslag van de 
agentschappen,

– de mogelijkheid om de directeur van het agentschap uit te nodigen tijdens zijn 
benoeming voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement, en

– de verlening door het Europees Parlement van de begrotingskwijting bij de 
uitvoering van de begroting van de agentschappen die gemeenschapsgeld 
ontvangen;

12. roept de Commissie op om tijdig voor 2009-2010 de conclusies van de horizontale 
evaluatie van de regelgevende agentschappen te overleggen, zodat de conclusies in 
overweging kunnen worden genomen door de interinstitutionele werkgroep;

13. vraagt aan de voorzitter en aan de Conferentie van voorzitters om prioriteit toe te 
kennen aan het vraagstuk om de door de Commissie voorgestelde werkgroep op te 
richten;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, aan de 
Commissie en aan de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Inleidende opmerkingen

De afgelopen jaren is het aantal regelgevende agentschappen aanzienlijk toegenomen, zowel 
op Europees als op nationaal niveau. Ten aanzien van de twee referentieniveaus bestaan er 
overeenkomsten, maar ook verschillen. De uiteenlopende structuren en takenpakketten van de 
agentschappen op Europees en nationaal niveau roepen ernstige vragen op ten aanzien van 
regelgevende aspecten, goed bestuur en de institutionele toenadering op het vlak van
centralisatie versus decentralisatie. De reikwijdte van de parlementaire wettigheid is een van 
de fundamentele verschillen tussen de nationale en Europese regelgevende agentschappen, in 
het eerste geval wordt deze versterkt en is in het tweede geval onvoldoende.

Het Europees Parlement heeft zich al diverse malen gebogen over bestuursrechtelijke, 
financiële (zie hierover de adviezen van de medeverantwoordelijke commissies, waaronder de 
Begrotingscommissie en de Commissie Begrotingscontrole) en procedurele vragen ten 
aanzien van de werking van de Europese agentschappen. Nadat de Raad een juridisch bindend 
besluit niet wilde aannemen en het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord heeft 
verworpen (schrijven van 22 juni 2007 van de Voorzitter van de Raad die op dat moment in 
functie was aan de voorzitter van het Europees Parlement), heeft de Commissie van haar 
initiatiefrecht gebruik gemaakt en een vervangend voorstel ingediend. Concreet gesproken 
heeft ze besloten het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord in te trekken en daarvoor in 
de plaats een interinstitutionele werkgroep in het leven te roepen die het kader vast gaat 
stellen van de regelgevende agentschappen evenals de respectieve bevoegdheden van elke van 
de organen van de Europese Unie ten opzichte van deze agentschappen.

Indeling van de Europese regelgevende agentschappen

Bestuursrechtelijk Europa telt een groot aantal gedecentraliseerde organen of organen die 
vrijwel zelfstandige manier functioneren. Deze agentschappen worden ook wel "regelgevende 
agentschappen" genoemd. De 29 Europese agentschappen (voor een volledige lijst van de 
regelgevende Europese agentschappen, zie bijlage) vormen op het eerste gezicht "micro-
instellingen" die evenwel in wezen duidelijke "macro-effecten" hebben.

Er zijn twee grote categorieën agentschappen: "regelgevende agentschappen" en "uitvoerende 
agentschappen". De taken van de eerste categorie worden in de rechtsgrondslag van de 
afzonderlijke agentschappen van geval tot geval vastgesteld, dat wil zeggen in hun eigen 
sectorale basisverordening (12 van de 23 agentschappen vallen onder het EG-verdrag en zijn 
gebaseerd op artikel 308). De uitvoerende agentschappen vervullen specifieke taken, die 
verband houden met het beheer van de communautaire programma's, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002, met andere woorden 
overeenkomstig een gemeenschappelijke rechtsgrond. 

Een tussentijdse beoordeling van de werkzaamheden van beide categorieën agentschappen en 
de door hen bereikte resultaten lijkt noodzakelijk. Het nut van de oprichting van een 
regelgevend agentschap kan enkel per geval beoordeeld worden. De aard van de 
bevoegdheden van deze agentschappen, hun behoeften aan personele middelen en de vraag of 
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het wenselijk is om beslissingsbevoegdheden over te dragen dienen voorwerp te zijn van een 
kosten/baten-analyse, en met name een externe evaluatie.

Er zullen geen nieuwe agentschappen worden opgericht, met inbegrip van bestaande 
voorstellen op het gebied van energie en telecommunicatie, totdat de positieve, meetbare en 
transparante beoordelingen in termen van gecentraliseerd en gedecentraliseerd bestuur van de 
bestaande agentschappen zijn afgerond. Een nieuw agentschap mag pas na het verstrijken van 
de lopende financieringperiode opgericht worden, met andere woorden na 2013, waarbij 
rekening gehouden wordt met de resultaten van de horizontale beoordeling die in 2009-2010 
zal plaatsvinden.

De plaats van de Europese regelgevingsagentschappen in bestuurlijk Europa

De werking van de Europese agentschappen is niet alleen nauw verweven met het Europese 
bestuur op verschillende niveaus maar ook met de Europese strategie "Beter wetgeven" .

De diversiteit is kenmerkend voor de conceptuele aanpak en het functioneel onderzoek door 
de regelgevende agentschappen in de Europese Unie. De explosieve groei van het aantal 
regelgevende agentschappen heeft zeker geleid tot een buitensporig toegenomen hoeveelheid 
Europees beleid, tot een gebrek aan samenhang en transparantie van het Europees beleid, met 
als gevolg dat de praktische coördinatie wordt bemoeilijkt. In zijn mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad, getiteld "Europese Agentschappen - Verdere 
ontwikkelingen" [COM(2008)0135 definitief, Brussel, van 11 maart 2008], erkent de 
Commissie zelf dat het nodig is om "duidelijkheid te scheppen over de rol en de mechanismen 
voor de verantwoordingsplicht van agentschappen." (blz. 2).

Het is noodzakelijk dat de structuur, werking en controle van de agentschappen voldoen aan 
een minimum aantal regels en gemeenschappelijke beginselen. Op deze manier kunnen de 
basisbeginselen van de verdragen op harmonieuze wijze in het functioneren van de 
agentschappen worden toegepast.

De structuur van de verschillende agentschappen is namelijk zeer verschillend. Terwijl de 
Raad van Bestuur normaal gesproken bestaat uit minstens een vertegenwoordiger per lidstaat, 
wordt de uitvoerend directeur van het agentschap in de meeste gevallen benoemd door de 
Raad van Bestuur op voordracht van de Commissie en in andere gevallen door de Commissie 
op voorstel van de Raad van Bestuur, dan wel door de Raad op basis van een kandidatenlijst 
die of door de Raad van Bestuur of door de Commissie is opgesteld. In dit kader zou het 
nuttig zijn om gemeenschappelijke interinstitutionele richtsnoeren te ontwikkelen op grond 
waarvan de organen van de Europese Unie kunnen samenwerken waarbij goed gelet wordt op 
de taken en bevoegdheden van de afzonderlijke agentschappen.

Tevens zou het nuttig zijn om niet een alleen een kader te creëren om de werking van de 
Europese regelgevende agentschappen te standaardiseren, maar er tevens voor te zorgen dat 
hun werking op democratische beginselen rust. Daarom heeft het Parlement de Commissie 
herhaaldelijk verzocht om een constructieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van een 
gemeenschappelijke aanpak en een consequente politieke aanpak van de Europese 
regelgevende agentschappen, die een belangrijk deel vormen van de institutionele 
mechanismen van de Europese Unie.

Rechtsstatuut sui generis van de Europese regelgevende agentschappen
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Regelgevende agentschappen hebben een bijzonder rechtsstatuut. Behalve bestuurlijke 
bevoegdheden die grenzen aan de bestuurlijke taken van de overheid (dit geldt met name voor 
besluiten die juridisch bindend zijn voor derden) hebben ze gerechtelijke bevoegdheden voor 
zover ze sancties mogen opleggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen agentschappen die 
juridisch bindende besluiten goedkeuren, die technische en/of wetenschappelijke advies geven 
en agentschappen die zich bezighouden met operationele activiteiten [COM(2008)0135 
definitief, blz. 8]. Overigens zijn de agentschappen in organisatorisch en financieel opzicht 
zelfstandig en zijn ook de medewerkers veelal persoonlijk en/of functioneel onafhankelijk. Op 
grond van deze elementen kunnen de agentschappen niet ingedeeld worden in traditionele 
juridische categorieën, alhoewel ze binnen de Europese Unie een erkende para-institutionele 
status hebben. In onderhavige geval vallen de Europese regelgevende agentschappen en met 
name de agentschappen die onder het EU-verdrag vallen, onder de "uitvoerende 
macht".Verduidelijkt dient te worden dat "regelgevend" niet betekent dat de agentschappen 
bevoegdheden hebben om algemeen regelgevende maatregelen goed te keuren, maar 
uitsluitend individuele beslissingen op specifieke terreinen mogen nemen in het kader van 
duidelijk geformuleerde communautaire wetgeving ter bescherming van het beginsel van het 
institutioneel evenwicht als genoemd in artikel 7 van het EG-verdrag. Zoals algemeen bekend 
heeft het Hof van Justitie een uitspraak hierover gedaan (Meroni-leer, Zaak 98/80, Romano)
Voorts kan de communautaire wetgever tijdens de gewone wetgevingsprocedure en op 
initiatief van de Commissie altijd oordelen of de oprichting van een nieuw specifiek 
regelgevend agentschap nuttig is en een specifieke regelgevend besluit goedkeuren dat het 
bestuur, werking en de verhoudingen met de instellingen en de betrokken instellingen regelt.
Ook kan de gemeenschapswetgever altijd besluiten om een specifiek agentschap op te heffen 
dan wel te handhaven.

Transparantie en democratische controle

Daar de Europese regelgevende agentschappen grotendeels gedecentraliseerd en zelfstandig 
zijn, zijn transparantie en democratische controle aangaande de oprichting en werking van 
groot belang. Een teveel aan regelgevende of uitvoerende organen die exclusief bevoegd zijn -
of zich daarop voor laten staan - tot het ontwikkelen van beleid op maatschappelijk 
belangrijke terreinen, dreigen afbreuk te doen aan de waarde van de EU-instellingen, deze 
weg te vagen en zou leiden tot een bovenmatige toename van de bureaucratie. De thans 
voorgestelde aanpak – die zoveel mogelijk gemeenschappelijk dient te zijn – van de structuur 
en werking van bedoelde agentschappen beoogt de bureaucratie te verminderen zodat de 
agentschappen hun regelgevende taken zo correct en doeltreffend mogelijk kunnen vervullen. 
Tegelijk moeten de agentschappen (deels) voldoen aan controlevoorschriften (audit) alsmede 
aan de maatschappelijk vereiste verantwoordingsplicht.

De parlementaire controle die uitgeoefend wordt op de structuur en werkzaamheden van de 
regulerende agentschappen past binnen het klassieke democratische beginsel waarin elk 
orgaan met uitvoerende bevoegdheden politieke verantwoording af dient te leggen. De 
mogelijkheid van het Europees Parlement om politieke verantwoordelijkheid toe te kennen 
aan de betrokken agentschappen is een van de basisbeginselen van de vertegenwoordigende 
democratie die eruit bestaat de wettigheid en gegrondheid van de beslissingen van de 
uitvoerende macht te toetsen. Een gemeenschappelijk kader voor een institutionele aanpak 
moet ook een strategie voor communicatie tussen het Europees Parlement en de regelgevende 
agentschappen bevatten. Deze communicatie berust voornamelijk op het jaarverslag van de 
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agentschappen zelf, op de mogelijkheid de directeur van het agentschap bij zijn benoeming uit 
te nodigen voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement en tot slot op de door het 
Europees Parlement verleende kwijting van de begroting van de agentschappen die 
gemeenschapsgeld ontvangen. De terreinen waarop de parlementaire controle wordt 
uitgeoefend zouden helderder en doeltreffender geformuleerd kunnen worden. Het zou 
bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn om tijdens de plenaire vergadering van het Europees 
Parlement te debatteren over de jaarverslagen van de Europese regelgevende agentschappen. 
Hierdoor wordt tevens de informatieplicht aan de burgers gewaarborgd. 

Naar een gemeenschappelijk kader voor interinstitutionele controle

Uw rapporteur is van mening dat het voorstel van de Commissie "op weg naar een 
gemeenschappelijk kader" betreffende de interinstitutionele dialoog die zal leiden tot een 
"gemeenschappelijke aanpak", niet voldoet aan zijn verwachtingen inzake het bereiken van 
een interinstitutioneel akkoord. Hij beschouwt de gemeenschappelijke aanpak dan ook als een 
tussenstap op weg naar een juridisch bindende tekst. Het Parlement begrijpt evenwel dat de 
Commissie de langdurige interinstitutionele impasse wil doorbreken. Het door de Commissie 
voorgestelde kader voor de Europese regelgevende agentschappen [COM(2008)0135 
definitief] zou ongetwijfeld veel vollediger kunnen zijn. Het kan echter wel dienen als 
constructief uitgangpunt voor een dialoog. Overigens is uw rapporteur ingenomen met de 
instelling van een interinstitutionele werkgroep, die als forum kan dienen voor een 
gezamenlijke evaluatie van de ervaringen van de agentschappen en hun plaats binnen de 
verschillende niveaus van het Europees bestuur. Tevens is uw rapporteur van mening dat 
optimalisering in algemene zin van de toegevoegde waarde van regelgevende agentschappen 
prioritair is binnen het te ontwikkelen "gemeenschappelijk kader" op het gebied van 
samenwerking en interinstitutionele aanpak. Dit kan bereikt worden door transparantie, 
zichtbare democratische controle en doeltreffendheid te bevorderen. 
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BIJLAGE - LIJST VAN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE EN SAMENVATTING VAN DE 
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET EP

(Bron: Directoraat-generaal – Intern beleid, coördinatie van de wetgeving en bemiddelingeenheid)

Regelgevend agentschap Jaar van 
oprichting

Medebeslissing op 
de datum van 

oprichting/
herziening

Vestigingsplaats Verantwoordelijke 
commissie 

Lid van de Raad 
van Bestuur 

benoemd door het 
EP 

Deelname aan de 
benoeming van de 

uitvoerend 
directeur

Europees centrum voor de ontwikkeling van 
de beroepsontwikkeling (Cedefop) 1975 Nee/Nee Thessaloniki EMPL* - Nee

Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden 
(Eurofound)

1975 Nee/Nee Dublin EMPL* - Nee

Europees Milieu Agentschap (EEA) 1990 Nee/Ja Kopenhagen ENVI* 2 Nee
Europese Stichting voor Opleiding (ETF) 1990 Nee/Ja Turijn EMPL* - Nee
Europees Waarnemingscentrum voor drugs 
en drugsverslaving (OEDT) 1993 Nee/Ja Lissabon LIBE* 2 Ja

Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) 1993 Nee/Ja Londen ENVI* 2 Ja
Bureau voor harmonisatie binnen de interne 
markt (merken, tekeningen en modellen) 
(OHMI)

1993 Nee/Nee Alicante JURI* - Nee

Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk (EU-OSHA) 1994 Nee/Nee Bilbao EMPL* - Nee

Communautair Bureau voor plantenrassen 
(CBP) 1994 Nee/Nee Angers AGRI* - Nee

Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie (CdT) 1994 Nee/Nee Luxemburg - - Nee

Europees Waarnemingscentrum voor 
racisme en vreemdelingenhaat (EUMC) –
vervangen door FRA

1997 Nee Wenen LIBE* - Nee
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Europees Bureau voor wederopbouw (AER) 2000 Nee/Nee Thessaloniki AFET - Nee
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) 2002 Ja Parma ENVI* - Ja

Europees Agentschap voor Maritieme 
Veiligheid (EMSA) 2002 Ja Lissabon TRAN - Nee

Europees Agentschap voor de veiligheid van 
de luchtvaart (EASA) 2002 Ja Keulen TRAN - Nee

Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) 2004 Ja Heraklion ITRE - Ja

Europees Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding (ECDC) 2004 Ja Stockholm ENVI* 2 Ja

Europees Spoorwegbureau (AFE) 2004 Ja Valenciennes TRAN - Ja
Wereldwijd satellietnavigatiesysteem 
(GNSS) 2004 Nee/Nee Brussel (voorlopig) ITRE - Nee

Europees agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (Frontex)

2004 Nee Warschau LIBE - Nee

Communautair Bureau voor visserijcontrole
(ACCP) 2005 Nee Brussel (voorlopig) 

– Vigo PECH - Nee

Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen 2006 Ja Vilnius FEMM - Ja

Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) 2006 Ja Helsinki ENVI 2 Ja

Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten (FRA, vervangt l'EMCDDA) 2007 Nee Wenen LIBE - Ja
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Agentschappen voor gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (tweede pijler):

Gedecentraliseerde agentschappen Jaar van 
goedkeuring Stad Bevoegde 

commissie 
Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese 
Unie (IESUE) 2001 Parijs AFET/SEDE

Satellietcentrum van de Europese Unie (CSUE) 2002 Madrid AFET/SEDE
Europees Defensieagentschap (AED) 2004 Brussel AFET/SEDE

Agentschappen voor politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (derde pijler):

Gedecentraliseerde agentschappen Jaar van 
goedkeuring Stad Bevoegde 

commissie 
Europese Politiedienst (Europol) 1992 Den Haag LIBE*
Europese Politieacademie (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Europese Eenheid voor justitiële samenwerking 
(Eurojust) 2002 Den Haag LIBE*

* Verantwoordelijke commissie, overeenkomstig bijlage VI van het Reglement.
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