
PR\725277CS.doc PE407.635v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro ústavní záležitosti

2008/2103(INI)

3. 6. 2008

NÁVRH ZPRÁVY
o strategii pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních 
agentur
(2008/2103(INI))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Georgios Papastamkos

Navrhovatelka(*):
Jutta Haug, Rozpočtový výbor

(*) Přidružený výbor – článek 47 jednacího řádu



PE407.635v01-00 2/14 PR\725277CS.doc
Externí překlad

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................7

PŘÍLOHA – SEZNAM AGENTUR EVROPSKÉ UNIE A SHRNUTÍ ODPOVĚDNOSTÍ EP
.............................................................................................................................................11



PR\725277CS.doc 3/14 PE407.635v01-00
Externí překlad

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur
(2008/2103(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Evropské agentury – cesta vpřed 
(KOM(2008)0135),

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2004 ke sdělení Komise nazvanému Rámec 
pro evropské regulační agentury1,

– s ohledem na předlohu interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské 
regulační agentury (KOM(2005)0059),

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 k návrhu interinstitucionální dohody o 
vytvoření rámce pro evropské regulační agentury, který předložila Komise2,

– s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení, kterou Radě položil společně Výbor pro 
ústavní záležitosti a Rozpočtový výbor, a na odpověď Rady ze zasedání, které se konalo 
dne 15. listopadu 2005 (O-0093/05),

– s ohledem na dopis, který 7. května 2008 zaslal předseda Komise předsedovi Evropského 
parlamentu a úřadujícímu předsedovi Rady ve prospěch vytvoření interinstitucionální 
pracovní skupiny na politické úrovni,

– s ohledem na rozhodnutí, které dne 17. dubna 2008 přijala Konference předsedů,

– s ohledem na článek 45 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Rozpočtového výboru, 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že úsilí Komise a Parlamentu o stanovení právně závazného rámce pro 
evropské regulační agentury nepřineslo žádný výsledek,

B. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda, která byla navržena dne 25. února 2005, 
nezaznamenala žádný podstatný vývoj z důvodu institucionálního a politického odmítnutí 
ze strany Rady, a že Komise se rozhodla svůj návrh na interinstitucionální dohodu 
stáhnout a nahradit ho vyzváním k interinstitucionálnímu dialogu, který vyústí ve 
společný přístup,

C. vzhledem k tomu, že regulační agentury mohu být sice nejprve přirovnávány 
k „mikroinstitucím“, ale na rovině evropské správy mají „makrodopady“,

                                               
1 Úř. věst C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
2 Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
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D. domnívaje se, že je nutné definovat alespoň základní strukturální charakteristiky 
regulačních agentur, aby se tato definice stala parainstitucionálním parametrem, který 
bude Evropská unie uznávat,

E. zvažuje stanovisko Komise, která navrhuje vytvoření interinstitucionální pracovní skupiny, 
jež bude pověřena definicí rámce regulačních agentur a kompetencí jednotlivých institucí 
Evropské unie vůči těmto agenturám,

F. zastávaje názor, že Komise musí vypracovat horizontální hodnocení regulačních agentur do 
období 2009–2010 a co nejrychleji předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
závěrech tohoto hodnocení,

G. vítaje rozhodnutí Komise nenavrhovat vytváření nových agentur, dokud 
interinstitucionální pracovní skupina nedokončí svou práci,

H. nabádaje Komisi, aby se neodchýlila od hlavních směrů návrhu interinstitucionální 
dohody z roku 2005 o úpravách, které je nutné provést u základních aktů, jimiž se řídí 
stávající regulační agentury, aby bylo možné je přizpůsobit novému přístupu,

I.  zdůrazňuje, že již nyní existuje jednotný regulační rámec1 týkající se regulačních agentur, 
kterým byl svěřen časově omezený úkol řízení programů Společenství,

1. domnívá se, že návrh Komise představuje chvályhodnou iniciativu, a prohlašuje o sobě, že 
je připraven se prostřednictvím svých zástupců účastnit práce interinstitucionální pracovní 
skupiny, ale domnívá se nicméně, že „společný přístup“ nesplňuje jeho očekávání týkající 
se uzavření interinstitucionální dohody;

2. vyzývá Radu, aby k práci této pracovní skupiny konstruktivně přispěla;

3. žádá po Komisi a Radě, aby společně s Evropským parlamentem v co nejkratší době 
vypracovaly pracovní program interinstitucionální skupiny, aby práce této skupiny mohly 
započít na podzim roku 2008;

4. domnívá se, že pracovní program interinstitucionální skupiny musí zahrnovat především 
následující body:

– konkretizace oblastí, na něž by se mělo zaměřit horizontální hodnocení, které musí 
Komise provést do konce roku 2009,

– stanovení objektivních kritérií, která umožní hodnotit nutnost existence agentur se 
zřetelem na případná náhradní řešení,

– zhodnocení činností agentur a jejich dosažených výsledků, včetně externího hodnocení 
zejména prostřednictvím analýz nákladů a přínosů,

– zhodnocení případných ztrát přínosů způsobených některými aktivitami, které 
provádějí určité regulační agentury, nikoli oddělení Komise,

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur 
pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s.1).
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– stanovení opatření k posílení transparentnosti agentur, zejména cestou sbližování 
jejich základních strukturálních charakteristik,

– stanovení hranic autonomie agentur a kontrol, které jsou v nich prováděny, zejména 
formy a dosahu odpovědnosti Komise se zřetelem k jejich aktivitám, přirozeně 
s ohledem na to, že míra odpovědnosti Komise by neměla být větší, než je míra jejího 
vlivu na činnost samotných agentur,

– určení zástupců podílejících se na kontrolách, které Rada a Komise provádí u agentur, 
a zajištění slyšení uchazečů před příslušným výborem Evropského parlamentu,

– určení výkonných orgánů agentur a zejména jejich ředitelů a upřesnění úlohy 
Evropského parlamentu v tomto ohledu,

5. bere na vědomí stanovisko Komise, podle něhož je zřizování regulačních agentur, 
které musí vždy proběhnout za přispění Evropského parlamentu, vyjádřením 
spolupráce mezi členskými státy a jejich fungování navíc tkví v interoperabilitě a 
výkonu pravomocí, které by neměly být svěřeny výhradně institucím Společenství, 
neboť to by vyvolalo námitky ohledně centralismu;

6. vyzývá Komisi a Radu, aby společně s Evropským parlamentem pracovaly na 
vytvoření jasného společného a soudržného rámce týkajícího se místa, které 
v budoucnu v rámci evropské správy agenturám připadne;

7. domnívá se, že prioritou hledaného „společného rámce“ v otázce interinstitucionální 
dohody musí být úsilí o racionalizaci jejího fungování a o optimalizaci přidané 
hodnoty regulačních agentur, přičemž jako podmínka musí být stanovena vyšší 
transparentnost, viditelná demokratická kontrola a posílená účinnost;

8. soudí, že je nutné nastolit pravidla a minimální společné zásady týkající se struktury, 
fungování a kontroly všech regulačních agentur, bez ohledu na jejich povahu;

9. domnívá se, že strukturální a funkční rozmanitost agentur zajisté vyvolává závažné 
otázky týkající se regulačních parametrů, řádné správy a institucionálního sbližování 
z hlediska centralizace a decentralizace;

10. domnívá se, že případné vytváření nových agentur musí nastat až po vypršení 
současného období financování, tzn. po roce 2013, a že bude vhodné přezkoumat, zda 
se závazek Komise nevyhovět návrhům na založení nových regulačních agentur musí 
vztahovat i na dva dosud nevyřízené návrhy v oblasti energetiky a telekomunikací,

11. podtrhuje nutnost zavést parlamentní kontrolu nad vytvářením a fungováním 
regulačních agentur, která se musí opírat především o:

– výroční zprávy, které agentury předkládají Evropskému parlamentu,

– možnost pozvat ředitele agentury během jmenování před příslušnou komisi 
Evropského parlamentu a
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– o udělení absolutoria ze strany Evropského parlamentu během plnění rozpočtu 
agentur, které dostávají finanční prostředky od Společenství;

12. vyzývá Komisi, aby včas, tedy do navrhovaného termínu 2009–2010, předložila 
závěry horizontálního hodnocení regulačních agentur, aby mohla interinstitucionální 
pracovní skupina k těmto závěrům přihlédnout;

13. žádá předsedu a Konferenci předsedů, aby se přednostně věnovali otázce vytvoření 
pracovní skupiny, kterou navrhuje Komise;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvodní poznámky

V poslední době pozorujeme na evropské i vnitrostátní úrovni výrazný nárůst počtu 
regulačních agentur. Mezi oběma referenčními úrovněmi existují podobnosti, ale také rozdíly.
Strukturální a funkční rozmanitost agentur na evropské i vnitrostátní úrovni zajisté vyvolává 
závažné otázky týkající se regulačních parametrů, řádné správy a institucionálního sbližování 
z hlediska centralizace a decentralizace. Jedním ze základních rozdílů mezi vnitrostátními 
a evropskými regulačními agenturami je rozsah parlamentní oprávněnosti: na vnitrostátní 
úrovni je posílena, na evropské úrovni není dostatečná.

Institucionálními, finančními (viz stanoviska přidružených výborů, jimiž jsou Rozpočtový 
výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu) a procedurálními problémy, které vznikají v 
důsledku činnosti evropských agentur, se Evropský parlament opakovaně zabýval. Poté, co 
Rada odmítla přijmout právně závazný akt a odmítla návrh na přijetí interinstitucionální 
dohody (dopis úřadujícího předsedy Rady ze dne 22. června 2007 adresovaný předsedovi 
Evropského parlamentu), se Komise, využívající svého práva podávat návrhy, rozhodla podat 
alternativní návrh. Konkrétně se rozhodla stáhnout návrh na interinstitucionální dohodu a 
místo ní navrhla zřídit interinstitucionální pracovní skupinu, která bude pověřena definováním 
rámce regulačních agentur a kompetencí jednotlivých orgánů Evropské unie vůči těmto 
agenturám.

Klasifikace evropských regulačních agentur

Evropské institucionální prostředí zahrnuje řadu decentralizovaných orgánů nebo orgánů 
fungujících téměř autonomně, které jsou definovány jako „regulační agentury“. 29 
evropských agentur (viz příloha s podrobným seznamem evropských regulačních agentur) 
vytváří sice „mikroinstituce“, které ale v podstatě mají zjevné „makrodopady“.

Evropské agentury se dělí do dvou kategorií: „regulační agentury“ a „výkonné agentury“.
Úkoly regulačních agentur, které vycházejí z jejich vlastního právního základu, jsou 
stanoveny pro každý jednotlivý případ (12 z 23 agentur založených podle Smlouvy o ES má 
jako právní základ článek 308). Výkonné agentury jsou pověřeny specifickým úkolem, který 
spočívá zejména v tom, že přispívají k řízení programů Společenství v souladu s nařízením 
(ES) č. 58/2003 Rady ze dne 19. prosince 2002, tzn. v souladu se společným právním 
základem.

Nutně vyvstává otázka revize práce obou kategorií agentur v polovině období a jejich 
výsledků. Užitečnost vytvoření a zprovoznění regulační agentury je možné hodnotit jednotlivě 
pro každou agenturu.. Je nutné provést především externí hodnocení typu kompetencí, které 
tyto agentury dostaly, jejich potřeb v oblasti lidských zdrojů a rozměru, který je žádoucí udělit 
jejich rozhodovací pravomoci, a to z hlediska nákladů a přínosů.

Celá debata týkající se vytváření nových agentur, včetně dvou dosud nerozhodnutých návrhů, 
předpokládá, že bude provedeno kladné, měřitelné a transparentní hodnocení 
centralizovaného a decentralizovaného řízení existujících agentur. K vytváření nových 
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agentur musí v každém případě dojít po vypršení současného období financování, tzn. po roce 
2013, a s ohledem na závěry horizontálního hodnocení, které bude prováděno v období 2009–
2010.

Místo evropských regulačních agentur v evropském institucionálním prostředí

Fungování evropských regulačních agentur je úzce spjato nejen s víceúrovňovou evropskou 
správou, ale také s evropskou strategií „Zlepšení tvorby právních předpisů“.

Rozmanitost charakterizuje koncepční přístup a funkční zkoumání, o které se regulační 
agentury v Evropské unii opírají. Přílišný nárůst počtu regulačních agentur způsobil beze 
sporu přehnané zintenzivnění evropských regulačních zásahů, rozptýlení evropských politik a 
jejich zneprůhlednění a v širším smyslu znesnadnění funkční koordinace. Komise ve svém 
sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvaném „Evropské agentury – cesta vpřed“ 
[KOM(2008)0135 v konečném znění, Brusel, 11. března 2008] sama uznává, že je nutné, 
„aby byla jasná role těchto veřejných subjektů i mechanismus k zajištění jejich odpovědnosti“ 
(s. 2).

Požaduje se stanovení minimálního souboru společných pravidel a zásad týkajících se 
struktury, fungování a kontroly regulačních agentur, aby mohly harmonickým způsobem 
zahrnout základní principy vyplývající ze systému smluv.

Agentury mají totiž velmi rozdílné struktury. Zatímco správní radu obvykle tvoří nejméně 
jeden zástupce z každého členského státu, výkonného ředitele agentury jmenuje ve většině 
případů správní rada na návrh Komise a v jiných případech Komise na návrh správní rady, 
nebo Rada na základě seznamu uchazečů, který sestaví buď správní rada nebo Komise.
V tomto ohledu by bylo užitečné definovat společnou interinstitucionální cestu vpřed, která 
by institucím Evropské unie umožnila při přísném dodržování stanovených úkolů a 
kompetencí spolupracovat.

Bylo by rovněž užitečné nejen institucionalizovat rámec usilující o fungování evropských 
regulačních agentur, ale také zajistit jejich fungování na demokratických zásadách. Parlament 
proto Radu opakovaně vyzval, aby konstruktivně přispěla k zavedení společné koncepce a 
soudržného politického přístupu evropských regulačních agentur, které zaujímají významné 
místo v řetězci institucionálních mechanismů Evropské unie.

Právní povaha sui generis evropských regulačních agentur

Zvláštnost právní povahy regulačních agentur tkví v tom, že dostaly kompetence, které se 
blíží nejen regulační úloze správy (zejména v případě přijímání právně závazných rozhodnutí 
vůči třetím osobám), ale také úloze soudních orgánů, která tkví v udělování sankcí. Ve 
skutečnosti se rozlišují agentury, které přijímají právně závazná rozhodnutí, agentury, které 
nabízejí technické a/nebo vědecké schopnosti, a agentury, které plní provozní funkce 
[KOM(2008)0135 v konečném znění, s. 8]. Agentury jsou zároveň autonomní 
z organizačního a/nebo finančního hlediska a jejich členům se často dostává ujištění osobní 
a/nebo provozní nezávislosti. Uvedené otázky znemožňují, aby byly tyto agentury zařazeny 
do tradičních právních kategorií, i když již nyní vytvářejí uznávaný parainstitucionální 
parametr uznávaný Evropskou unií. Evropské regulační agentury, zejména ty, které se řídí 
Smlouvou o ES, spadají v současnosti do kategorie „výkonná funkce“. Je vhodné upřesnit, že 
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výraz „regulační“ nezmocňuje agentury k tomu, aby přijímaly obecná regulační opatření, ale 
jen aby vydávaly dílčí rozhodnutí v rámci přesně stanovených právních předpisů 
Společenství, aby byla zachována zásada institucionální rovnováhy, vyplývající z článku 7 
Smlouvy o ES. Jak každý ví, vydal v této věci rozhodnutí i Soudní dvůr (právní nauka 
Meroni, věc 98/80, Romano). Zákonodárce Společenství může navíc na základě iniciativy 
Komise v průběhu řádného legislativního postupu spolurozhodování kdykoliv rozhodnout 
o prospěšnosti založení zvláštní regulační agentury a zveřejnit zvláštní regulační akt, podle
kterého se bude řídit její organizace, její fungování i její vztahy s příslušnými institucemi 
a orgány. Zákonodárce Společenství může rovněž kdykoliv rozhodnout o prospěšnosti 
zachování nebo zrušení dané agentury.

Otázka transparentnosti a demokratické kontroly

Vzhledem k tomu, že evropské regulační agentury představují z velké části decentralizované 
nebo nezávislé služby, je vhodné zdůraznit především transparentnost a demokratickou 
kontrolu jejich vytváření a jejich činnosti, bez čehož by znásobení regulačních nebo 
výkonných uskupení, která mají výhradní nebo převážně výhradní postavení v regulaci 
hlavních oblastí aktivit společnosti, mohlo vést ke snížení hodnoty zastupitelských institucí 
Evropské unie, mohlo by je vytlačit a přehnaně zvýšit byrokracii. Navržený přístup –
v mezích možností společný – týkající se struktury a fungování uvedených agentur má za cíl 
snížit byrokratickou zátěž, díky čemuž budou agentury moci řádně a efektivně plnit svou 
regulační úlohu a bude možné je kontrolovat a alespoň částečně vyhovět potřebě kontroly 
(auditu) i zajištění jejich odpovědnosti, jak to vyžaduje dnešní doba. 

Potvrzení parlamentní kontroly nad strukturou a prací regulačních agentur odpovídá klasické 
demokratické zásadě, která vyžaduje zvýšení politické odpovědnosti všech orgánů 
s výkonnou pravomocí. Možnost přidělovat agenturám politickou odpovědnost, kterou má 
Evropský parlament, je spojena s ústřední zásadou zastupitelské demokracie, jež spočívá ve 
zkoumání zákonnosti a oprávněnosti rozhodnutí výkonné moci. Společný rámec spadající pod 
interinstitucionální přístup musí počítat s institucionální komunikací mezi Evropským 
parlamentem a regulačními agenturami, s komunikací, která bude spočívat především 
v předložení výroční zprávy agentur Evropskému parlamentu, v možnosti pozvat ředitele 
agentury při jeho jmenování před příslušný výbor Evropského parlamentu a konečně 
v udělení absolutoria ze strany Evropského parlamentu pro plnění rozpočtu agentur, které 
dostávají finanční prostředky od Společenství. Oblasti, kterých se týká parlamentní kontrola, 
by mohly být definovány jasněji a účinněji. Bylo by například možné počítat s povinností 
zorganizovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu rozpravu o výročních zprávách 
evropských regulačních agentur a díky tomuto postupu zajistit informování občanů.

Ke společnému rámci pro interinstitucionální kontrolu

Zpravodaj se domnívá, že návrh Komise týkající se „cesty ke společnému rámci“, jímž se 
bude řídit interinstitucionální dialog, který povede ke „společnému přístupu“, nesplňuje jeho 
očekávání, pokud jde o uzavření interinstitucionální dohody. Společný přístup rovněž 
považuje za zprostředkující etapu v cestě k přijetí právně závazného textu. Chápe však, že 
Komise by ráda situaci dlouhé interinstitucionální nečinnosti ukončila. Rámec evropských 
regulačních agentur, který Komise navrhla [KOM(2008)0135 v konečném znění], by mohl 
být nepochybně komplexnější. Je však možné ho považovat za výchozí konstruktivní bod 
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dialogu. Zpravodaj rovněž vítá vytvoření interinstitucionální pracovní skupiny, která vyhotoví 
podrobné společné hodnocení zkušeností s aktivitami regulačních agentur a jejímž úkolem 
bude přesné stanovení jejich postavení ve víceúrovňové správě Evropské unie. Zpravodaj se 
rovněž domnívá, že priorita hledaného „společného rámce“ v otázce interinstitucionální 
dohody obecně spočívá v optimalizaci přidané hodnoty regulačních agentur v evropských 
správních strukturách, přičemž jako podmínka musí být stanovena vyšší transparentnost, 
viditelná demokratická kontrola a posílená účinnost. 
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PŘÍLOHA – SEZNAM AGENTUR EVROPSKÉ UNIE A SHRNUTÍ ODPOVĚDNOSTÍ EP

(Zdroj: Generální ředitelství – Vnitřní politiky, legislativní koordinace a oddělení dohodovacího řízení)

Regulační agentura Rok vzniku
Spolurozhodování 

při vytvoření /
přezkoumání

Sídlo Odpovědný výbor Člen správní rady 
jmenován EP

Účast na 
jmenování 
výkonného 

ředitele
Evropské středisko pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop) 1975 Ne/Ne Soluň Zaměstnanost a 

sociální věci* - Ne

Evropské nadace pro zlepšení životních 
a pracovních podmínek (Eurofound) 1975 Ne/Ne Dublin Zaměstnanost a 

sociální věci* - Ne

Evropská agentura pro životní prostředí 
(EEA) 1990 Ne/Ano Kodaň

Životní prostředí, 
veřejné zdraví a 

bezpečnost 
potravin*

2 Ne

Evropská nadace odborného vzdělávání 
(ETF) 1990 Ne/Ano Turín Zaměstnanost a 

sociální věci* - Ne

Evropské monitorovací centrum pro drogy 
a drogovou závislost (OEDT) 1993 Ne/Ano Lisabon

Občanské svobody, 
spravedlnost a 
vnitřní věci *

2 Ano

Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMEA) 1993 Ne/Ano Londýn

Životní prostředí, 
veřejné zdraví a 

bezpečnost 
potravin*

2 Ano

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu 
(ochranné známky a vzory) (OHIM) 1993 Ne/Ne Alicante Právní záležitosti* - Ne

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (EU-OSHA) 1994 Ne/Ne Bilbao Zaměstnanost a 

sociální věci* - Ne

Odrůdový úřad Společenství (CPVO) 1994 Ne/Ne Angers Zemědělství a 
rozvoj venkova* - Ne
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Překladatelské středisko pro instituce 
Evropské unie (CdT) 1994 Ne/Ne Lucemburk - - Ne

Evropské středisko pro sledování rasismu 
a xenofobie (EUMC) – nyní Agentura 
Evropské unie pro základní práva (FRA)

1997 Ne Vídeň
Občanské svobody, 

spravedlnost a 
vnitřní věci *

- Ne

Evropská agentura pro obnovu (EAR) 2000 Ne/Ne Soluň Zahraniční věci - Ne

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA) 2002 Ano Parma

Životní prostředí, 
veřejné zdraví a 

bezpečnost 
potravin*

- Ano

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
(EMSA) 2002 Ano Lisabon Doprava a cestovní 

ruch - Ne

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 
(EASA) 2002 Ano Kolín nad Rýnem Doprava a cestovní 

ruch - Ne

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a 
informací (ENISA) 2004 Ano Héraklion Průmysl, výzkum a 

energetika - Ano

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu 
nemocí (ECDC) 2004 Ano Stockholm

Životní prostředí, 
veřejné zdraví a 

bezpečnost 
potravin*

2 Ano

Evropská agentura pro železnice (ERA) 2004 Ano Valenciennes Doprava a cestovní 
ruch - Ano

Úřad pro dohled nad evropským GNSS 
(GSA) 2004 Ne/Ne Brusel (dočasně) Průmysl, výzkum a 

energetika - Ne

Evropská agentura pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských 
států EU (Frontex)

2004 Ne Varšava
Občanské svobody, 

spravedlnost a 
vnitřní věci 

- Ne

Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu 
(CFCA) 2005 Ne Brusel (dočasně) –

Vigo Rybolov - Ne

Evropský institut pro rovnost žen a mužů 2006 Ano Vilnius Práva žen a 
rovnost pohlaví - Ano

Evropská agentura pro chemické látky 
(ECHA) 2006 Ano Helsinky

Životní prostředí, 
veřejné zdraví a 

bezpečnost 
potravin

2 Ano
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Evropská agentura pro základní práva (FRA, 
nahrazuje EUMC) 2007 Ne Vídeň

Občanské svobody, 
spravedlnost a 

vnitřní věci 
- Ano

Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky (druhý pilíř)

Decentralizovaná agentura Rok přijetí Město Příslušný 
výbor

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (ISS)

2001 Paříž

Zahraniční 
věci / 

Bezpečnost a 
obrana

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC)

2002 Madrid

Zahraniční 
věci / 

Bezpečnost a 
obrana

Evropská obranná agentura (EDA) 

2004 Brusel

Zahraniční 
věci / 

Bezpečnost a 
obrana

Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech (třetí pilíř):

Decentralizovaná agentura Rok přijetí Město Příslušný 
výbor

Evropský policejní úřad (Europol)

1992 Haag

Občanské 
svobody, 

spravedlnost 
a vnitřní věci 

*
Evropská policejní akademie (CEPOL) 2000 Bramshill Občanské 
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svobody, 
spravedlnost 
a vnitřní věci 

*
Evropská jednotka pro justiční spolupráci (Eurojust)

2002 Haag

Občanské 
svobody, 

spravedlnost 
a vnitřní věci 

*

* Odpovědný výbor, podle přílohy VI jednacího řádu
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