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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. wyraża ubolewanie, że projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2005 r. 
w sprawie utworzenia ram działania dla europejskich agencji regulacyjnych utknął na 
poziomie Rady; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą wznowienia 
debaty na temat roli agencji i ich miejsca w strukturze sprawowania rządów w Unii 
Europejskiej;

2. podkreśla istotną rolę, jaką mogą odegrać agencje regulacyjne – jako odrębne 
i pomocnicze organy dla instytucji Wspólnoty i państw członkowskich dysponujące 
osobowością prawną – w nieprzerwanym wykonywaniu konkretnych zadań 
w dziedzinach należących do kompetencji UE i związanych z wewnątrzunijną 
współpracą;

3. podkreśla, że agencje regulacyjne muszą być powoływane zgodnie z jednolitymi 
kryteriami oraz że sposób ich organizacji i funkcjonowanie musi odpowiadać wspólnym 
zasadom instytucjonalnej równowagi, dobrych rządów i sprawnego zarządzania;

4. wskazuje, że powołanie każdej agencji regulacyjnej musi odbywać się poprzez akt 
prawny i być uzasadnione takimi względami jak konieczność, skuteczność 
i proporcjonalność; zauważa, że w odniesieniu do dziedziny kompetencji dzielonych 
przez Unię Europejską i państwa członkowskie ustanowienie agencji musi być też 
uzasadnione zgodnie z zasadą pomocniczości;

5. uważa, że aby agencje regulacyjne odgrywały uzasadnioną rolę w Unii Europejskiej, 
powinny przestrzegać wspólnych ram obejmujących wyraźny mandat i skuteczną 
strukturę administracyjną i wykonawczą; uważa, że moc aktów agencji regulacyjnych 
wynika z ustanawiających te agencje aktów prawnych i że wspomniane akty nie będą 
miały mocy legislacyjnej, dopóki nie zostaną przyjęte przez instytucje UE zgodnie 
z właściwą procedurą legislacyjną;

6. przyłącza się do obaw Komisji, że w obliczu braku wspólnych ram i jasno określonego 
mandatu agencje regulacyjne mogą angażować się w dziedziny pozostające poza ich 
zakresem kompetencji; 

7. podkreśla, że zasada dobrych rządów wymaga pełnego zagwarantowania następujących 
kwestii: niezależności, demokratycznej kontroli, przejrzystości i uczestnictwa 
zainteresowanych stron w funkcjonowaniu agencji regulacyjnych;

8. przypomina, że niezależność funkcjonowania agencji regulacyjnych musi opierać się na 
następujących warunkach: odpowiednich predyspozycjach i kompetencjach członków 
agencji, obiektywności i bezstronności w pełnieniu funkcji, zakazie stosowania się do 
jakichkolwiek zewnętrznych poleceń lub zaleceń, istnieniu surowych zasad 
uniemożliwiających dyskryminację i konflikt interesów, konieczności bardzo wysokiego 
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stopnia lojalności i przejrzystości, okresowej rotacji stanowisk członków i możliwości ich 
zwolnienia, ustalaniu za sad  i kodeksów wraz z zainteresowanymi stronami, 
odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem lub szkodliwe oraz 
ustanowieniu innych odpowiednich mechanizmów;

9.  oświadcza, że w celu zagwarantowania demokratycznej kontroli agencji regulacyjnych, 
wymagane są skuteczne kontrole – prawne, ekonomiczne, polityczne i obywatelskie;

10. przypomina, że wszystkie agencje muszą charakteryzować się demokratyczną 
odpowiedzialnością w stosunku do instytucji UE, muszą być ustanawiane zgodnie 
z wyrokiem w sprawie Meroni1, a w swoich działaniach muszą zawsze przestrzegać 
zasady proporcjonalności oraz – jeżeli ich misję stanowią kwestie wchodzące w zakres 
kompetencji dzielonych – również zasady pomocniczości;

11. uważa, że sprawą najwyższej wagi jest wzmocnienie roli Parlamentu w funkcjonowaniu 
agencji, gwarantujące uczestnictwo w procesie mianowania i zmiany członków ich kadr 
kierowniczych, a także prowadzenie stałej i systematycznej kontroli nad wykonywaniem 
przez nich uprawnień;

12. kwestionuje konieczność powoływania agencji regulacyjnych, gdy nie tworzą one 
wartości dodanej w dziedzinach wchodzących już w zakres działań agencji krajowych lub 
innych niezależnych agencji; uważa, że takich przypadkach środki należy przeznaczyć na 
wsparcie organów krajowych i że konsultacja i wymiana dobrych praktyk powinna 
odbywać się w ramach struktur sieciowych lub forów wspólnotowych; podkreśla 
znaczenie przeprowadzenia oceny oddziaływania przed ustanowieniem jakiejkolwiek 
agencji regulacyjnej, aby uniknąć powielania funkcji i nakładania się obszarów 
odpowiedzialności;

13. wzywa do przyjęcia jasnych zasad dotyczących oceny działań agencji regulacyjnych; 
sądzi, że analizy kosztów i zysków są narzędziem pomocnym przy dokonywaniu oceny 
działań i osiągnięć agencji;

14. stoi na stanowisku, że należy zapewnić przejrzystość agencji regulacyjnych, zwłaszcza 
w odniesieniu do ich funkcjonowania, ujawniania informacji i dostępu do informacji oraz 
planowania działań i odpowiedzialności za nie;

15. uważa, że uczestnictwo w działaniach agencji regulacyjnych będzie musiało zostać 
zagwarantowane poprzez formalne ukonstytuowanie procesu konsultacji i dialogu 
z zainteresowanymi stronami;

16. opowiada się za zagwarantowaniem zasady sprawnego zarządzania poprzez wspólne 
podejście do procesu selekcji personelu, planowania budżetowego i zarządzania 
zasobami, skutecznego zarządzania i oceny wyników;

17. popiera decyzję Komisji o niepowoływaniu żadnych nowych agencji regulacyjnych, 
dopóki odnośna analiza Komisji w tej sprawie nie zostanie zamknięta z końcem 2009 
roku; mimo to popiera decyzję dotyczącą kontynuowania prac nad wnioskiem 

                                               
1 Sprawa 9/56 Meroni przeciwko Wysokiej Władzy EWWiS [1957/58], zbiór orzeczeń 133.
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dotyczącym ustanowienia nowych agencji regulacyjnych w obszarze energii 
i telekomunikacji; zaznacza, że ww. dwie nowe agencje, podobnie jak te już istniejące, 
będą musiały spełnić wymogi przyszłych ogólnych ram, ustanawiających rolę, strukturę, 
uprawnienia, zakres odpowiedzialności, legitymację prawną i przejrzystość agencji 
regulacyjnych; wzywa do dokonania oceny istniejących agencji po osiągnięciu 
porozumienia co do wspólnych ram; zachęca do zmiany podstawowych aktów 
regulujących funkcjonowanie agencji regulacyjnych, by możliwe było ich dostosowanie 
do wspomnianych uzgodnionych wspólnych ram;

18. wzywa do współpracy pomiędzy agencjami regulacyjnymi w ramach Unii Europejskiej 
oraz do rozważenia – w rocznym sprawozdaniu przekrojowym – możliwości konsolidacji 
agencji o podobnych uprawnieniach, aby umożliwić im wspólne funkcjonowanie, oraz 
likwidacji tych agencji, które straciły swoją raison d'être;

19. ponawia wezwanie ze strony Parlamentu i Komisji, zawarte w projekcie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z 2005 r., do włączenia decyzji o siedzibie agencji do aktu 
podstawowego.
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