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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh medziinštitucionálnej dohody z roku 2005 
o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry sa zastavil na úrovni Rady; víta 
iniciatívu Komisie znovu otvoriť diskusiu o úlohe agentúr v rámci štruktúry riadenia EÚ;

2. je presvedčený, že na to aby regulačné agentúry mohli mať legitímnu úlohu v EÚ, musia 
dodržiavať rámec, ktorý zahŕňa jasný mandát a účinnú administratívnu a výkonnú 
štruktúru;

3. opakuje obavy Komisie, že pri neexistencii jasného rámca a jasne definovaných 
mandátov, by regulačné agentúry mohli zasahovať do oblastí právomoci odvetví EÚ, 
ktoré vytvárajú politiku; 

4. opätovne opakuje, že všetky agentúry musia niesť náležitú zodpovednosť voči inštitúciám 
EÚ, musia byť zriadené s ohľadom na rozsudok v prípade Meroni1 a musia vždy pôsobiť 
s ohľadom na zásady subsidiarity a proporcionality;

5. spochybňuje potrebu zriaďovania regulačných agentúr v oblastiach, ktorými sa zaoberajú 
vnútroštátne alebo nezávislé regulačné agentúry; je skôr presvedčený, že zdroje by sa mali 
vynakladať na posilňovanie vnútroštátnych orgánov a že konzultácia a výmena 
osvedčených postupov by mala prebiehať v rámci sieťových štruktúr alebo fór 
Spoločenstva;

6. podporuje rozhodnutie Komisie, že nenavrhne žiadne nové regulačné agentúry, pokiaľ 
nebude na tieto účely dokončené hodnotenie; spochybňuje však rozhodnutie pokračovať 
v uskutočňovaní návrhu v oblastiach energetiky a telekomunikácií, zatiaľ čo je 
spochybňovaná úloha, štruktúra, mandát, legitimita a transparentnosť regulačných 
agentúr;

7. opätovne opakuje výzvu Komisie i Parlamentu v návrhu medziinštitucionálnej dohody
z roku 2005, aby do tohto základného aktu bolo začlenené rozhodnutie o sídle agentúry.

                                               
1 Vec 9/56 Meroni v. Vysoký úrad [1957/58] Zb. súd. rozh. 133.
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