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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących 
agencji regulacyjnych 
(2008/2103(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Przyszłość agencji europejskich” 
(COM(2008)0135),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji 
zatytułowanego „Utworzenie ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych”1,

– uwzględniając projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram 
prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie projektu Komisji w 
sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla 
europejskich agencji regulacyjnych2,

– uwzględniając pytanie ustne skierowane wspólnie do Rady przez Komisję Spraw 
Konstytucyjnych i Komisję Budżetową oraz odpowiedź udzieloną przez Radę na 
posiedzeniu plenarnym z dnia 15 października 2005 r. (O-0093/05),

– uwzględniając pismo skierowane dnia 7 maja 2008 r. przez przewodniczącego Komisji do 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz do urzędującego przewodniczącego 
Rady, w którym opowiada się on za utworzeniem międzyinstytucjonalnej grupy roboczej 
na szczeblu politycznym,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 17 kwietnia 2008 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że starania podjęte przez Komisję i Parlament w celu ustanowienia 
prawnie wiążących ram dla europejskich agencji regulacyjnych nie dały żadnego 
rezultatu,

B. mając na uwadze, że nie osiągnięto istotnych postępów w kwestii porozumienia 
międzyinstytucjonalnego zaproponowanego dnia 25 lutego 2005 r. ze względu na 
instytucjonalną i polityczną odmowę Rady oraz ze względu na to, że Komisja postanowiła 
wycofać swoją propozycję porozumienia międzyinstytucjonalnego i zastąpić ją zachętą do 
dialogu międzyinstytucjonalnego, który ma doprowadzić do przyjęcia wspólnego 

                                               
1 Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, s. 119.
2 Dz.U. C 285 E z 22.11.2006, s. 123.
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podejścia,

C. stwierdzając, że chociaż na pierwszy rzut oka agencje regulacyjne można uznać za 
„mikroinstytucje”, jednak mają one wpływ w skali makro na europejski system rządzenia,

D. uważając, że nadal konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej podstawowych cech 
strukturalnych agencji regulacyjnych, jako że stało się to uznanym w Unii Europejskiej 
parametrem parainstytucjonalnym,

E. rozważając stanowisko Komisji, która proponuje utworzenie międzyinstytucjonalnej 
grupy roboczej, mającej za zadanie ustalenie ram prawnych dla agencji regulacyjnych 
oraz określenie uprawnień poszczególnych organów Unii Europejskiej w stosunku do tych 
agencji,

F. mając na uwadze, że Komisja musi opracować horyzontalną ocenę agencji regulacyjnych 
do 2009-2010 r. i w jak najkrótszym czasie przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie zawierające wnioski z tej oceny,

G. przyjmując z zadowoleniem decyzję Komisji o powstrzymaniu się od wysuwania 
propozycji utworzenia nowych agencji, dopóki międzyinstytucjonalna grupa robocza nie 
zakończy swoich prac,

H. zachęcając Komisję do ścisłego trzymania się wytycznych międzyinstytucjonalnego 
porozumienia zaproponowanego w 2005 r. w sprawie zmian w podstawowych aktach 
regulujących działalność istniejących agencji regulacyjnych, aby mogły one dostosować 
się do nowego podejścia,

I. podkreślając, że istnieją już jednolite ramy prawne1 dla agencji regulacyjnych, którym 
powierzono czasowo zadanie zarządzania programami wspólnotowymi, 

1. uważa, że propozycja Komisji stanowi inicjatywę zasługującą na uznanie, i deklaruje wolę 
udziału za pośrednictwem swoich przedstawicieli w pracach międzyinstytucjonalnej 
grupy roboczej, lecz uważa, że „wspólne podejście” nie spełnia jego oczekiwań co do 
zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego;

2. wzywa Radę do konstruktywnego udziału w pracach wspomnianej grupy roboczej;

3. zwraca się do Komisji i do Rady o ustalenie, w jak najkrótszym czasie, wspólnie z 
Parlamentem Europejskim, programu prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, aby 
mogła rozpocząć prace jesienią 2008 r.;

4. uważa, że program prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej powinien zawierać m.in. 
następujące punkty:

– sprecyzowanie dziedzin, na których powinna się skupić horyzontalna ocena, do której 
Komisja musi przystąpić do końca 2009 r.,

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, 
którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. 
L 11 z 16.1.2003, s. 1).
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– ustalenie obiektywnych kryteriów umożliwiających ocenę przydatności istnienia 
agencji z uwzględnieniem ewentualnych rozwiązań zastępczych,

– ocena prac agencji i osiągniętych przez nie wyników, w tym ocena zewnętrzna za 
pomocą m.in. analiz kosztów i zysków,

– ocena, w odpowiednim przypadku, utraconych zysków z powodu powierzenia 
doraźnie pewnych działań agencjom regulacyjnym, a nie służbom Komisji;

– przyjęcie środków mających na celu wzmocnienie przejrzystości agencji, w 
szczególności poprzez zbliżenie ich podstawowych cech strukturalnych,

– wyznaczenie granic niezależności agencji i sprawowanej nad nimi kontroli, a w 
szczególności charakteru i zakresu odpowiedzialności Komisji za działalność 
poszczególnych agencji, biorąc oczywiście pod uwagę fakt, że Komisja nie może 
odpowiadać za agencje w większym zakresie niż zakres jej konkretnego wpływu na 
działalność agencji jako takich;

– desygnowanie przedstawicieli do organów kontroli sprawowanej nad agencjami przez 
Radę i Komisję oraz przystąpienie do przesłuchania kandydatów przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego,

– mianowanie składu organów wykonawczych agencji, a w szczególności ich 
dyrektorów, oraz uściślenie roli Parlamentu w tym względzie;

5. przyjmuje do wiadomości stanowisko Komisji, zgodnie z którym ustanawianie agencji 
regulacyjnych, które we wszystkich przypadkach musi odbyć się z udziałem 
Parlamentu Europejskiego, jest wyrazem współpracy między państwami 
członkowskimi, a ich działanie opiera się m.in. na współdziałaniu i wykonywaniu 
uprawnień, których nie można przyznać wyłącznie organom wspólnotowym pod 
groźbą narażenia się na zarzut centralizmu;

6. wzywa Komisję i Radę do wspólnego z Parlamentem Europejskim działania na rzecz 
ustanowienia jasnych, wspólnych i spójnych ram określających miejsce, jakie zajmą w 
przyszłości agencje w europejskim systemie rządzenia;

7. uważa, że priorytetem wspólnych ram oczekiwanych w wyniku porozumienia 
międzyinstytucjonalnego powinno być zracjonalizowanie jego funkcjonowania i 
zoptymalizowanie wartości dodanej agencji regulacyjnych, przy czym należy postawić 
warunki zwiększonej przejrzystości, widocznej kontroli demokratycznej oraz 
wzmocnionej skuteczności;

8. uważa, że konieczne jest ustanowienie minimalnych wspólnych reguł i zasad 
dotyczących struktury, funkcjonowania i kontroli ogółu agencji regulacyjnych, 
niezależnie od ich charakteru;

9. uważa, że różnorodność strukturalna i funkcjonalna agencji skłania do poważnej 
refleksji nad parametrami regulacyjnymi, dobrym systemem rządzenia i zbliżeniem 
instytucjonalnym w zakresie centralizacji–decentralizacji;
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10. uważa, że ewentualne tworzenie nowych agencji powinno w każdym przypadku mieć 
miejsce dopiero po upływie bieżącego okresu finansowania, tj. po 2013 r., oraz że 
będzie należało zastanowić się, czy podjęte przez Komisję zobowiązanie do 
odrzucania wniosków o ustanowienie nowych agencji regulacyjnych nie powinno 
również obejmować dwóch pozostających w zawieszeniu wniosków dotyczących 
sektorów energii i telekomunikacji;

11. podkreśla potrzebę ustanowienia kontroli parlamentarnej nad tworzeniem i 
funkcjonowaniem agencji regulacyjnych, która powinna polegać przede wszystkim na:

– przedstawianiu Parlamentowi Europejskiemu rocznego sprawozdania przez 
agencje;

– możliwości zapraszania dyrektora agencji przed właściwą komisję Parlamentu 
Europejskiego przy okazji jego nominacji oraz 

– udzielaniu przez Parlament Europejski absolutorium z wykonania budżetu 
przez agencje finansowane ze środków wspólnotowych;

12. zwraca się do Komisji o przedłożenie w stosownym czasie wniosków z horyzontalnej 
oceny agencji regulacyjnych, przed zaproponowanym terminem 2009-2010 r., aby 
wnioski te mogły zostać wzięte pod uwagę przez międzyinstytucjonalną grupę 
roboczą;

13. zwraca się do przewodniczącego i do Konferencji Przewodniczących o nadanie 
pierwszeństwa kwestii utworzenia grupy roboczej zaproponowanej przez Komisję;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Uwagi wstępne
Ostatnimi czasy można zaobserwować znaczne zwiększenie liczby agencji regulacyjnych, 
zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Pomiędzy oboma tymi szczeblami istnieją 
zarówno podobieństwa, jak i różnice. Różnorodność strukturalna i funkcjonalna tych agencji 
na szczeblu europejskim i krajowym skłania do poważnej refleksji nad parametrami 
regulacyjnymi, dobrym systemem rządzenia i zbliżeniem instytucjonalnym w zakresie 
centralizacji–decentralizacji.
Stopień legitymizacji parlamentarnej stanowi jedną z fundamentalnych różnic między 

krajowymi a europejskimi agencjami regulacyjnymi: w pierwszym przypadku jest ona silna, a 
w drugim niepełna.
Kwestie instytucjonalne, finansowe (zob. odnośne opinie zaangażowanych komisji: Komisji 
Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej) i proceduralne dotyczące funkcjonowania 
agencji europejskich były wielokrotnie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego. Po 
odmowie przyjęcia prawnie wiążącego aktu przez Radę oraz po odrzuceniu przez nią 
propozycji dotyczącej zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego (pismo skierowane 
dnia 22 czerwca 2007 r. przez urzędującego przewodniczącego Rady do przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego) Komisja, korzystając ze swojego prawa inicjatywy, zdecydowała 
się przestawić propozycję zastępczą. Konkretnie postanowiła wycofać projekt porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i zaproponowała w jego miejsce utworzenie międzyinstytucjonalnej 
grupy roboczej, której zadaniem byłoby ustalenie ram prawnych dla agencji regulacyjnych 
oraz zdefiniowanie uprawnień poszczególnych organów Unii Europejskiej w odniesieniu do 
tych agencji.

Klasyfikacja europejskich agencji regulacyjnych

Europejski krajobraz instytucjonalny tworzą liczne organy zdecentralizowane lub 
funkcjonujące w sposób niemal niezależny, określane jako „agencje regulacyjne”. 29 agencji 
europejskich (zob. załącznik zawierający szczegółową listę europejskich agencji 
regulacyjnych) stanowi na pierwszy rzut oka „mikroinstytucje”, które jednak mają w 
większości przypadków wyraźny wpływ w skali makro.

Agencje europejskie dzieli się na dwie kategorie: „agencje regulacyjne” i „agencje 
wykonawcze”. Zadania tych pierwszych zostały określone dla każdego przypadku z osobna w 
ich podstawie prawnej, tj. we właściwych im sektorowych ramach prawnych (należy 
zaznaczyć, że podstawą prawną 12 z 23 agencji, których istnienie wynika z traktatu WE, jest 
art. 308). Agencje wykonawcze mają za zadanie realizację szczegółowych zadań, 
polegających przede wszystkim na udziale w zarządzaniu programami wspólnotowymi 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r., tj. ich wspólną 
podstawą prawną.

W sposób nieunikniony pojawia się kwestia śródokresowej oceny prac obu kategorii agencji 
oraz osiągniętych przez nie wyników. Ocena przydatności utworzenia i dzialalności agencji 
regulacyjnej jest możliwa wyłącznie dla każdego przypadku z osobna. Charakter uprawnień 
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przyznanych tym agencjom, ich zapotrzebowanie na personel i wymiar, który warto nadać ich 
uprawnieniom decyzyjnym, powinny zostać poddane ocenie kosztów i zysków, a w 
szczególności ocenie zewnętrznej. 

Wszelka debata nad ustanowieniem nowych agencji, w tym dwóch pozostających obecnie w 
zawieszeniu, zakłada dokonanie pozytywnych, mierzalnych i przejrzystych z punktu widzenia 
scentralizowanego i zdecentralizowanego systemu rządzenia ocen istniejących agencji. W 
każdym przypadku utworzenie nowych agencji powinno mieć miejsce dopiero po upływie 
bieżącego okresu finansowania, tj. po 2013 r., z uwzględnieniem wniosków z horyzontalnej 
oceny dokonanej w 2009-2010 r.

Miejsce europejskich agencji regulacyjnych w europejskim krajobrazie instytucjonalnym

Funkcjonowanie europejskich agencji regulacyjnych jest ściśle związane zarówno z 
europejskim systemem rządzenia na wielu szczeblach, jak i z europejską strategią lepszego 
stanowienia prawa.

Podejście konceptualne oraz badanie funkcjonalne, na których opierają się agencje 
regulacyjne Unii Europejskiej, charakteryzują się dużą różnorodnością. Nadmierny wzrost 
liczby agencji regulacyjnych niewątpliwie spowodował przesadne zwiększenie stopnia 
europejskiej interwencji regulacyjnej, rozdrobnienie europejskich strategii politycznych oraz 
odebranie im przejrzystości, a co za tym idzie, utrudnienie koordynacji funkcjonalnej.
W komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowanym „Przyszłość agencji 
europejskich” [COM(2008)0135 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 11 marca 2008 r.]
Komisja sama uznaje, że konieczne jest, „aby rola i mechanizmy zapewniające rozliczalność 
organów publicznych, jakimi są agencje, były przejrzyste” (str. 2).

Potrzeba zatem ustanowienia minimalnego zbioru wspólnych reguł i zasad dotyczących 
struktury, funkcjonowania i kontroli agencji regulacyjnych, aby mogły one w harmonijny 
sposób przestrzegać podstawowych zasad wypływających z traktatów.

Trzeba przyznać, że istniejące struktury są bardzo liczne. O ile zarząd ma zazwyczaj w swoim 
składzie co najmniej po jednym przedstawicielu każdego z państw członkowskich, o tyle 
dyrektora wykonawczego agencji desygnuje w większości przypadków zarząd na wniosek 
Komisji, w innych zaś przypadkach Komisja na wniosek zarządu lub Rada na podstawie listy 
kandydatów sporządzonej przez zarząd lub przez Komisję. W tej kwestii dobrze byłoby 
określić wspólną wytyczną międzyinstytucjonalną, która umożliwiłaby organom Unii 
Europejskiej współpracę w pełnym poszanowaniu zadań i uprawnień każdego z nich.

Byłoby również przydatne zarówno nadanie instytucjonalnego charakteru ramom mającym na 
celu harmonizację funkcjonowania europejskich agencji regulacyjnych, jak i dostosowanie 
ich funkcjonowania do zasad demokratycznych. Z tego powodu Parlament zwracał się 
wielokrotnie do Rady o konstruktywny wkład w stworzenie wspólnej koncepcji i spójnego 
podejścia politycznego do europejskich agencji regulacyjnych, które odgrywają ważną rolę w 
łańcuchu mechanizmów instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Status prawny sui generis europejskich agencji regulacyjnych
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Oryginalność statusu prawnego agencji regulacyjnych wynika z faktu, że nadaje się im 
uprawnienia, które zbliżają je do roli regulacyjnej pełnionej przez administrację (zwłaszcza w 
przypadku podejmowania decyzji prawnie wiążących dla osób trzecich), ale również do roli 
organów sądowych, która polega na nakładaniu sankcji. Istotnie istnieje rozróżnienie między 
agencjami podejmującymi decyzje prawnie wiążące, agencjami posiadającymi kompetencje 
techniczne lub naukowe oraz agencjami pełniącymi funkcje operacyjne [COM(2008)0135 
wersja ostateczna, str. 8].  Ponadto agencje są niezależne z punktu widzenia organizacyjnego 
lub finansowego, a jej członkowie mają często zapewnioną niezależność osobistą lub 
związaną z pełnioną funkcją. Wymienione powyżej elementy uniemożliwiają sklasyfikowanie 
agencji w tradycyjnych kategoriach prawnych, pomimo że stanowią one już uznany parametr 
parainstytucjonalny Unii Europejskiej. W omawianym przypadku europejskie agencje 
regulacyjne, a w szczególności te podlegające traktatowi WE, pełnią „funkcję wykonawczą”. 
Należy wyjaśnić, że określenie „regulacyjne” nie uprawnia agencji do podejmowania 
środków regulacyjnych o ogólnym zasięgu, lecz wyłącznie do wydawania szczegółowych 
decyzji w ramach jasno określonego prawodawstwa wspólnotowego, gdyż musi zostać 
zachowana zasada równowagi instytucjonalnej wynikająca z art. 7 traktatu WE. Jak wiadomo, 
Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w tej kwestii (doktryna Meroni, sprawa 98/80, 
Romano). Ponadto prawodawca wspólnotowy w ramach zwyczajnej procedury legislacyjnej 
współdecyzji może zawsze rozważyć, z inicjatywy Komisji, przydatność stworzenia 
konkretnej agencji regulacyjnej oraz opublikowania szczegółowego aktu prawnego 
regulującego organizację, funkcjonowanie oraz stosunki tej agencji z innymi instytucjami i 
zainteresowanymi podmiotami. Podobnie prawodawca wspólnotowy może zawsze 
zadecydować o przydatności dalszego istnienia lub nie danej agencji. 

Kwestia przejrzystości i kontroli demokratycznej

Ze względu na to, że europejskie agencje regulacyjne stanowią w znacznej mierze 
zdecentralizowane lub niezależne służby, należy położyć szczególny nacisk na przejrzystość i 
kontrolę demokratyczną ich ustanawiania i funkcjonowania, gdyż w przypadku braku obu 
tych elementów mnożenie organów regulacyjnych lub wykonawczych posiadających 
wyłączność – lub powołujących się na nią – w zakresie regulowania kluczowych obszarów 
działalności społeczeństw może zdewaluować instytucje przedstawicielskie Unii 
Europejskiej, pozbawić je części uprawnień i zwiększyć ponad miarę poziom biurokracji. 
Zaproponowane podejście – w miarę możliwości wspólne – w odniesieniu do struktury i 
funkcjonowania agencji, o których mowa, ma na celu ograniczenie biurokratycznego balastu, 
aby umożliwić agencjom pełnienie we właściwy i skuteczny sposób ich roli regulacyjnej oraz 
aby umożliwić odtąd nadzór nad nimi, a także ma na celu zaspokojenie – choćby tylko po 
części – zapotrzebowania na kontrolę (audyt) i wzmocnienie odpowiedzialności, których 
wymaga nasza epoka.

Usankcjonowanie kontroli parlamentarnej nad strukturą i pracami agencji regulacyjnych 
odpowiada klasycznej zasadzie demokratycznej, która wymaga zwiększenia 
odpowiedzialności politycznej jakiegokolwiek organu posiadającego władzę wykonawczą. 
Możliwość nałożenia przez Parlament Europejski odpowiedzialności politycznej na agencje, o 
których mowa, jest związana z główną zasadą demokracji reprezentatywnej, która polega na 
badaniu legalności i zasadności wyborów dokonywanych przez organ władzy wykonawczej. 
Wspólne ramy wypracowane w ramach podejścia międzyinstytucjonalnego powinny 
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przewidywać komunikację instytucjonalną między Parlamentem Europejskim i agencjami 
regulacyjnymi, która powinna przede wszystkim opierać się na przedstawianiu Parlamentowi 
Europejskiemu rocznego sprawozdania przez agencje, możliwości zapraszania dyrektora 
agencji przed właściwą komisję Parlamentu Europejskiego przy okazji jego nominacji oraz 
udzielaniu przez Parlament Europejski absolutorium z wykonania budżetu przez agencje 
finansowane ze środków wspólnotowych. 
 Dziedziny, których dotyczyłaby kontrola parlamentarna, mogłyby zostać określone w 
jaśniejszy i skuteczniejszy sposób. Byłoby również możliwe wprowadzenie, przykładowo, 
obowiązku przeprowadzenia debaty nad rocznymi sprawozdaniami europejskich agencji 
regulacyjnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego oraz, dzięki tej 
procedurze, zagwarantowania podania jej do publicznej wiadomości.

Ku wspólnym ramom kontroli międzyinstytucjonalnej

Sprawozdawca uważa, że propozycja Komisji dotycząca „dążenia do wspólnych ram 
prawnych” nadająca kierunek dialogowi międzyinstytucjonalnemu, który miałby doprowadzić 
do wypracowania „wspólnego podejścia”, nie spełnia jego oczekiwań co do zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego. Ponadto uważa on wspólne podejście za etap 
pośredni na drodze ku przyjęciu prawnie wiążącego tekstu. Niemniej sprawozdawca rozumie, 
że Komisja pragnie znaleźć wyjście z przedłużającej się sytuacji bezwładu instytucjonalnego. 
Ramy prawne europejskich agencji regulacyjnych zaproponowane przez Komisję 
[COM(2008)0135 wersja ostateczna] mogłyby niewątpliwie być bardziej kompletne. Jednak 
można je uznać za konstruktywny punkt wyjścia do dialogu. Ponadto sprawozdawca uważa za 
pożądane utworzenie międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, która sporządzi szczegółowy 
zbiorczy bilans doświadczeń wyniesionych z działalności agencji regulacyjnych i która będzie 
miała za zadanie określenie miejsca agencji w europejskim systemie rządzenia na wielu 
szczeblach. Sprawozdawca uważa również, że priorytetem wspólnych ram oczekiwanych w 
wyniku porozumienia i podejścia międzyinstytucjonalnego ma być zoptymalizowanie, 
ogólnie rzecz biorąc, wartości dodanej agencji regulacyjnych w europejskich strukturach 
rządzenia, przy czym należy postawić warunki zwiększonej przejrzystości, widocznej kontroli 
demokratycznej oraz wzmocnionej skuteczności. 
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ZAŁĄCZNIK – LISTA AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ I ZESTAWIENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI PE

(Źródło: Dyrekcja generalna – polityka wewnętrzna Unii Europejskiej, koordynacja legislacyjna, dział postępowania pojednawczego)

AGENCJA REGULACYJNA ROK 
POWSTANIA

WSPÓŁDECYZJA 
W CHWILI 

UTWORZENIA/
ZMIANA

SIEDZIBA WŁAŚCIWA 
KOMISJA

CZŁONKOWIE 
ZARZĄDU 

DESYGNOWANI 
PRZEZ PE

UDZIAŁ W 
DESYGNOWA

NIU 
DYREKTORA 
WYKONAWC

ZEGO
EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU 
SZKOLENIA ZAWODOWEGO
(CEDEFOP)

1975 NIE/NIE SALONIKI EMPL* - NIE

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ 
POPRAWY WARUNKÓW 
ŻYCIA I PRACY (EUROFOUND)

1975 NIE/NIE DUBLIN EMPL* - NIE

EUROPEJSKA AGENCJA 
ŚRODOWISKA (EEA) 1990 NIE/TAK KOPENHAGA ENVI* 2 NIE

EUROPEJSKA FUNDACJA 
KSZTAŁCENIA (ETF) 1990 NIE/TAK TURYN EMPL* - NIE

EUROPEJSKIE CENTRUM 
MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I 
NARKOMANII (EMCDDA)

1993 NIE/TAK LIZBONA LIBE* 2 TAK

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW 
(EMEA) 1993 NIE/TAK LONDYN ENVI* 2 TAK

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU 
WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI 
TOWAROWE I WZORY) (UHRW)

1993 NIE/NIE ALICANTE JURI* - NIE

EUROPEJSKA AGENCJA 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W 
PRACY (EU-OSHA)

1994 NIE/NIE BILBAO EMPL* - NIE
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WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY 
ODMIAN ROŚLIN (CPVO) 1994 NIE/NIE ANGERS AGRI* - NIE

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA 
ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
(CDT) 

1994 NIE/NIE LUKSEMBURG - - NIE

EUROPEJSKIE CENTRUM 
MONITOROWANIA RASIZMU I 
KSENOFOBII (EUMC) – ZASTĄPIONE 
PRZEZ FRA

1997 NIE WIEDEŃ LIBE* - NIE

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY 
(EAR) 2000 NIE/NIE SALONIKI AFET - NIE

EUROPEJSKI URZĄD DS.
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 
(EFSA)

2002 TAK PARMA ENVI* - TAK

EUROPEJSKA AGENCJA DS. 
BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU 
(EMSA)

2002 TAK LIZBONA TRAN - NIE

EUROPEJSKA AGENCJA 
BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO 
(EASA)

2002 TAK KOLONIA TRAN - NIE

EUROPEJSKA AGENCJA 
BEZPIECZEŃSTWA SIECI I 
INFORMACJI (ENISA)

2004 TAK HERAKLION ITRE - TAK

EUROPEJSKIE CENTRUM 
ZAPOBIEGANIA I KONTROLI 
CHORÓB (ECDC)

2004 TAK SZTOKHOLM ENVI* 2 TAK

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA 
(ERA) 2004 TAK VALENCIENNE

S TRAN - TAK

EUROPEJSKI ORGAN NADZORU 
GLOBALNEGO SYSTEMU 
NAWIGACJI SATELITARNEJ (GSA)

2004 NIE/NIE
BRUKSELA 

(TYMCZASOW
O)

ITRE - NIE

EUROPEJSKA AGENCJA 
ZARZĄDZANIA WSPÓŁPRACĄ 
OPERACYJNĄ NA ZEWNĘTRZNYCH 
GRANICACH PAŃSTW 

2004 NIE WARSZAWA LIBE - NIE
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CZŁONKOWSKICH UNII 
EUROPEJSKIEJ (FRONTEX)

WSPÓLNOTOWA AGENCJA 
KONTROLI RYBOŁÓWSTWA (CFCA) 2005 NIE

BRUKSELA 
(TYMCZASOW

O) - VIGO
PECH - NIE

EUROPEJSKI INSTYTUT DS. 
RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN 2006 TAK WILNO FEMM - TAK

EUROPEJSKA AGENCJA 
CHEMIKALIÓW (ECHA) 2006 TAK HELSINKI ENVI 2 TAK

AGENCJA PRAW PODSTAWOWYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ (FRA, 
ZASTĄPIŁA EUMC)

2007 NIE WIEDEŃ LIBE - TAK

Agencje w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (drugi filar):

AGENCJA ZDECENTRALIZOWANA ROK 
PRZYJĘCIA MIASTO WŁAŚCIWA 

KOMISJA 
INSTYTUT UNII EUROPEJSKIEJ STUDIÓW 
NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IUESB) 2001 PARYŻ AFET/SEDE

CENTRUM SATELITARNE UNII 
EUROPEJSKIEJ (EUSC) 2002 MADRYT AFET/SEDE

EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY (EAO) 2004 BRUKSELA AFET/SEDE

Agencje w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (trzeci filar):

AGENCJA ZDECENTRALIZOWANA ROK 
PRZYJĘCIA MIASTO WŁAŚCIWA 

KOMISJA 
EUROPEJSKI URZĄD POLICJI (EUROPOL) 1992 HAGA LIBE*
EUROPEJSKIE KOLEGIUM POLICYJNE 
(CEPOL) 2000 BRAMSHILL LIBE*

EUROPEJSKA JEDNOSTKA WSPÓŁPRACY 2002 HAGA LIBE*
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SĄDOWEJ (EUROJUST) 

* Właściwa komisja zgodnie z załącznikiem VI Regulaminu.
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