
PR\725277SK.doc PE407.635v01-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre ústavné veci

2008/2103(INI)

3.6.2008

NÁVRH SPRÁVY
o stratégii budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných 
agentúr 
(2008/2103(INI))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Georgios Papastamkos

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*):
Jutta Haug, Výbor pre rozpočet

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku



PE407.635v01-00 2/13 PR\725277SK.doc

Externý preklad

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................7

PRÍLOHA – ZOZNAM AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE A TABUĽKA PRÁVOMOCÍ 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU ........................................................................................11



PR\725277SK.doc 3/13 PE407.635v01-00

Externý preklad

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr
(2008/2103(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie – Európske agentúry – ďalší postup 
(KOM(2008)0135),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2004 o oznámení Komisie s názvom 
Vytvorenie rámca pre európske regulačné agentúry1,

– so zreteľom na návrh medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske 
regulačné agentúry (KOM(2005)0059),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2005 o návrhu Komisie na uzavretie 
medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske regulačné agentúry2,

– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie predloženú Rade Výborom pre ústavné veci 
a Výborom pre rozpočet a odpoveď Rady poskytnutú na jej zasadnutí, ktoré sa konalo 15. 
novembra 2005 (O-0093/05),

– so zreteľom na list o vytvorení medziinštitucionálnej pracovnej skupiny na politickej 
úrovni, ktorý predseda Komisie adresoval 7. mája 2008 predsedovi Európskeho 
parlamentu a výkonnému predsedovi Rady,

– so zreteľom na rozhodnutie prijaté Konferenciou predsedov 17. apríla 2008,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet, Výboru 
pre kontrolu rozpočtovú, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku (A6-0000/2008),

A. keďže úsilie vyvinuté Komisiou a Parlamentom na vytvorenie právne záväzného rámca 
pre európske regulačné agentúry neviedlo k žiadnemu výsledku,

B. keďže v súvislosti s medziinštitucionálnou dohodou navrhnutou 25. marca 2005 sa 
nedosiahol žiaden pokrok, pretože Rada vyjadrila inštitucionálny a politický odmietavý 
postoj, a keďže Komisia sa rozhodla stiahnuť svoj návrh medziinštitucionálnej dohody 
a nahradiť ho výzvou na medziinštitucionálny dialóg, ktorý vyústi do spoločného prístupu,

C. keďže regulačné agentúry je síce možné na prvý pohľad považovať za akési 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
2 Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
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mikroinštitúcie, na úrovni európskeho riadenia však majú makroúčinky,

D. keďže považuje za potrebné určiť aspoň základné štrukturálne vlastnosti regulačných 
agentúr, aby sa to stalo nadinštitucionálnym parametrom uznaným zo strany Európskej 
únie,

E. keďže je potrebné zvážiť stanovisko Komisie, ktorá navrhuje vytvoriť 
medziinštitucionálnu pracovnú skupinu poverenú určením rámca regulačných agentúr, ako 
aj príslušných právomocí jednotlivých orgánov Európskej únie vo vzťahu k týmto 
agentúram,

F. keďže Komisia má vypracovať horizontálne hodnotenie regulačných agentúr až do roku 
2009 až 2010 a v čo najkratšom čase predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu 
o záveroch tohto hodnotenia,

G. keďže vyjadruje potešenie z rozhodnutia Komisie nenavrhnúť vytvorenie ďalších agentúr, 
až kým medziinštitucionálna pracovná skupina nedokončí svoju prácu,

H. keďže je potrebné vyzvať Komisiu, aby sa neodchyľovala od hlavných usmernení 
medziinštitucionálnej dohody navrhnutej v roku 2005 o potrebných zmenách základných 
aktov, ktorými sa riadia jestvujúce regulačné agentúry, aby sa tieto mohli prispôsobiť 
novému prístupu,

I. keďže treba zdôrazniť, že už v súčasnosti jestvuje jednotný rámec predpisov1 pre 
regulačné agentúry, ktorým bola zverená časovo ohraničená úloha riadenia programov 
Spoločenstva,

1. domnieva sa, že návrh Komisie je chvályhodnou iniciatívou a vyhlasuje, že je pripravený 
zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov na práci medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny, zároveň sa však nazdáva, že spoločný prístup nespĺňa očakávania 
súvisiace s uzavretím medziinštitucionálnej dohody;

2. vyzýva Radu, aby konštruktívnym spôsobom prispela k činnosti tejto pracovnej skupiny;

3. žiada Komisiu a Radu, aby v spolupráci s Európskym parlamentom v čo najkratšom čase 
vypracovali pracovný program medziinštitucionálnej skupiny, aby mohla začať svoju 
činnosť na jeseň 2008;

4. domnieva sa, že pracovný program medziinštitucionálnej skupiny by mal zahŕňať 
predovšetkým tieto body:

– konkretizáciu oblastí, na ktoré sa bude zameriavať horizontálne hodnotenie, ktoré by 
mala predložiť Komisia do konca roku 2009,

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým 
majú byť zverené úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2003, s. 1).
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– stanovenie objektívnych kritérií umožňujúcich vyhodnotiť potrebu existencie agentúr 
s ohľadom na ich prípadné nahradenie inými agentúrami,

– vyhodnotenie práce agentúr a výsledkov, ktoré dosiahli, vrátane vonkajšieho 
hodnotenia prostredníctvom najmä analýzy nákladov/úžitku,

– vyhodnotenie ujdeného úžitku z dôvodu výkonu niektorých činností konkrétnymi 
regulačnými agentúrami, a nie pracoviskami Komisie,

– prijatie opatrení na posilnenie transparentného fungovania agentúr, najmä 
prostredníctvom zladenia ich základných štrukturálnych charakteristík,

– stanovenie hraníc autonómnosti agentúr a ich kontroly, najmä formy a dosahu 
právomocí Komisie vo vzťahu k ich jednotlivým činnostiam a, prirodzene, s ohľadom 
na to, že rozsah vyhodnotenia Komisie nesmie prekračovať rozsah, v akom môže 
konkrétne ovplyvňovať činnosť agentúr ako takých,

– vymenovanie zástupcov v orgánoch Rady a Komisie kontrolujúcich agentúry 
a vypočutie kandidátov pred príslušným výborom Európskeho parlamentu,

– stanovenie výkonných orgánov agentúr, najmä ich riaditeľov, a spresnenie úlohy 
Európskeho parlamentu vzhľadom na tento proces;

5. berie na vedomie stanovisko Komisie, podľa ktorého je zriaďovanie regulačných 
agentúr, ktoré sa má zakaždým realizovať za účasti Európskeho parlamentu, 
vyjadrením spolupráce medzi členskými štátmi, ktorej fungovanie spočíva okrem 
iného v interoperabilite a výkone právomocí, ktorých plnenie sa nemôže zveriť 
výlučne orgánom Spoločenstva, aby sa predišlo výhradám voči centralizmu;

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby v spolupráci s Európskym parlamentom pracovali na 
vytvorení jasného, jednotného a uceleného rámca týkajúceho sa miesta agentúr 
v budúcnosti v rámci európskeho riadenia;

7. domnieva sa, že prioritou spoločného rámca, o ktorého vytvorenie sa treba usilovať 
v rámci medziinštitucionálnej dohody, by mala byť racionalizácia jeho fungovania 
a optimalizácia pridanej hodnoty regulačných agentúr, pričom podmienkami by mala 
byť vyššia transparentnosť, viditeľná demokratická kontrola a posilnená účinnosť;

8. považuje za nevyhnutné zaviesť minimálne spoločné pravidlá a zásady týkajúce sa 
štruktúry, fungovania a kontroly všetkých regulačných agentúr nezávisle od ich 
povahy;

9. domnieva sa, že štrukturálna a funkčná rozmanitosť agentúr zákonite vyvoláva 
závažné otázky týkajúce sa parametrov predpisov, správneho riadenia 
a inštitucionálneho zladenia, pokiaľ ide o centralizáciu – decentralizáciu;

10. domnieva sa, že k vytvoreniu prípadných nových agentúr musí v každom prípade 
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dôjsť až po ukončení prebiehajúceho obdobia financovania, teda až po roku 2013, a že 
bude takisto potrebné preskúmať, či sa má záväzok Komisie nepodporiť návrhy na 
vytvorenie nových regulačných agentúr vzťahovať aj na dva v súčasnosti 
nerozhodnuté návrhy na vznik nových regulačných agentúr v oblasti energetiky 
a telekomunikácií;

11. podčiarkuje potrebu zaviesť parlamentnú kontrolu vytvárania a fungovania 
regulačných agentúr, ktorá by sa mala opierať najmä o:

– predkladanie výročných správ regulačných agentúr Európskemu parlamentu,

– možnosť pozvať riaditeľa agentúry pri jeho vymenovaní do funkcie pred 
príslušný výbor Európskeho parlamentu, 

– udelenie absolutória zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o plnenie 
rozpočtu agentúr financovaných z prostriedkov Spoločenstva;

12. vyzýva Komisiu, aby v rozumnom čase pred navrhovaným dátumom rokov 2009 až 
2010 predložila závery horizontálneho hodnotenia regulačných agentúr, aby ich mohla 
zohľadniť medziinštitucionálna pracovná skupina;

13. žiada predsedu Konferencie predsedov, aby sa prednostne zaoberal otázkou vzniku 
pracovnej skupiny, ktorú navrhla Komisia;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvodné poznámky

V poslednom čase sme zaznamenali výrazný nárast počtu regulačných agentúr, a to na 
európskej, ako aj na národnej úrovni. Medzi obidvoma uvedenými úrovňami jestvujú 
podobnosti, a takisto rozdiely. Štrukturálna a funkčná rozmanitosť agentúr zákonite vyvoláva 
závažné otázky týkajúce sa parametrov predpisov, správneho riadenia a inštitucionálneho 
zladenia, pokiaľ ide o centralizáciu – decentralizáciu. Sila parlamentnej legitimizácie 
predstavuje jeden zo základných rozdielov medzi vnútroštátnymi a európskymi regulačnými 
agentúrami: v prípade prvých je výrazná, v prípade druhých nedostatočná.

Európsky parlament sa viackrát zaoberal inštitucionálnymi, finančnými (pozri v tejto 
súvislosti stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu) a procedurálnymi 
otázkami súvisiacimi s fungovaním európskych agentúr. Po tom ako Rada odmietla schváliť 
právne záväzný akt a ako zamietla návrh smerujúci k uzavretiu medziinštitucionálnej dohody 
(list výkonného predsedu Rady predsedovi Európskeho parlamentu z 22. júna 2007), Komisia 
využila svoje právo na iniciatívu a rozhodla sa predložiť náhradný návrh. Rozhodla sa 
stiahnuť návrh medziinštitucionálnej dohody a namiesto neho predložiť návrh na vytvorenie 
medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude určiť rámec pre regulačné 
agentúry, ako aj príslušné právomoci jednotlivých orgánov Európskej únie vo vzťahu k týmto 
agentúram.

Klasifikácia európskych regulačných agentúr

Európsky inštitucionálny priestor zahŕňa veľké množstvo decentralizovaných alebo takmer 
autonómne fungujúcich orgánov, ktoré sa nazývajú regulačnými agentúrami. 29 európskych 
agentúr (pozri prílohu, v ktorej je uvedený podrobný zoznam európskych regulačných 
agentúr) možno považovať za akési mikroinštitúcie, ktoré však majú zreteľné makroúčinky.

Európske agentúry sa rozdeľujú do dvoch kategórií: regulačné agentúry a výkonné agentúry. 
Poslanie prvých je vždy konkrétne určené v ich právnom základe, to znamená v ich vlastnom 
sektorovom predpisovom rámci (poznamenajme, že právnym základom 12 z 23 agentúr, ktoré 
sa opierajú o Zmluvu o ES, je článok 308). Poslaním výkonných agentúr je plniť špecifickú 
úlohu, ktorá spočíva najmä v podpore riadenia programov Spoločenstva v súlade s nariadením 
Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, teda v súlade so spoločným právnym základom.

Nevyhnutne vzniká otázka priebežnej revízie práce oboch kategórií agentúr a ich výsledkov. 
Zhodnotiť užitočnosť vytvárania agentúr a ich uvádzania do činnosti je možné vždy iba 
s ohľadom na konkrétnu agentúru. Povaha právomocí udelených týmto agentúram, ich 
požiadavky, čo sa týka ľudských zdrojov, a želateľný rozsah ich rozhodovacích právomocí 
musia byť predmetom vyhodnotenia nákladov – úžitku, najmä vonkajšieho vyhodnotenia.
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Akákoľvek diskusia o vytvorení nových agentúr vrátane dvoch v súčasnosti ešte 
nerozhodnutých návrhov predpokladá pozitívne, merateľné a transparentné hodnotenie 
jestvujúcich agentúr so zreteľom na centralizáciu – decentralizáciu. V každom prípade musí 
dôjsť k prípadnému vytvoreniu nových agentúr až po ukončení prebiehajúceho obdobia 
financovania, teda po roku 2013, a s ohľadom na závery horizontálneho hodnotenia 
realizovaného v rokoch 2009 až 2010.

Miesto európskych regulačných agentúr v rámci európskeho inštitucionálneho priestoru

Fungovanie európskych regulačných agentúr je úzko späté nielen s viacúrovňovým 
európskym riadením, ale aj s európskou stratégiou lepšej tvorby práva.

Pre koncepčný prístup a funkčné skúmanie, o ktoré sa opierajú regulačné agentúry Európskej 
únie, je charakteristická rozmanitosť. Nepochybným dôsledkom prílišného zvýšenia množstva 
regulačných agentúr bolo prehnané rozšírenie európskych regulačných zásahov, rozptýlenie 
európskych politík, ich znejasnenie a sprostredkovane aj sťaženie funkčnej koordinácie. Vo 
svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade s názvom Európske agentúry – ďalší 
postup [KOM(2008)0135 v konečnom znení, Brusel 11. marca 2008] Komisia sama uznáva, 
že „je veľmi dôležité vyjasniť si, aké sú funkcie týchto verejných orgánov a mechanizmy na 
zabezpečenie ich zodpovednosti“ (s. 2).

Je potrebné vytvoriť minimálny súbor jednotných pravidiel a zásad týkajúcich sa štruktúry, 
fungovania a kontroly regulačných agentúr, aby agentúry mohli harmonickým spôsobom do 
svojho fungovania začleniť základné zásady vyplývajúce zo systému zmlúv.

V skutočnosti jestvuje mnohorakosť štruktúr. Zatiaľ čo správna rada sa bežne skladá 
z minimálne jedného zástupcu každého členského štátu, výkonný riaditeľ agentúry je vo 
väčšine prípadov vymenovaný správnou radou na návrh Komisie a v ďalších prípadoch 
Komisiou na návrh správnej rady, prípadne Radou na základe zoznamu kandidátov 
vypracovaného buď správnou radou, alebo Komisiou. V tomto ohľade by bolo užitočné 
stanoviť jednotné medziinštitucionálne smerovanie, ktoré by umožnilo orgánom Európskej 
únie spolupracovať a zároveň prísne dodržiavať ich jednotlivé poslania a právomoci.

Takisto by bolo užitočné nielen inštitucionalizovať rámec určený na zladenie fungovania 
európskych regulačných agentúr, ale aj to, aby fungovali v súlade s demokratickými 
zásadami. Preto Európsky parlament viackrát vyzval Radu, aby konštruktívnym spôsobom 
prispela k vytvoreniu spoločnej koncepcie a ucelenému politickému prístupu k európskym 
regulačným agentúram, ktoré majú významné miesto v postupnosti inštitucionálnych 
mechanizmov Európskej únie.

Špecifická právna povaha európskych regulačných agentúr

Originalita právnej povahy regulačných agentúr spočíva v tom, že majú právomoci, ktoré sa 
približujú nielen regulujúcej úlohe administratívnych orgánov (predovšetkým v prípade 
prijímania právne záväzných rozhodnutí voči tretej strane), ale aj úlohe súdnych orgánov, 
ktorá sa zakladá na udeľovaní sankcií. V skutočnosti jestvuje rozdiel medzi agentúrami 
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prijímajúcimi právne záväzné rozhodnutia, tými, ktoré majú technické a/alebo vedecké 
právomoci, a tými, ktoré plnia operačné funkcie [KOM(2008)0135 v konečnom znení, s. 8]. 
Agentúry sú autonómne na organizačnej a/alebo finančnej úrovni a ich členovia majú často 
istotu, že si môžu zachovať osobnú a/alebo funkčnú nezávislosť. Všetky tieto vlastnosti bránia 
tomu, aby uvedené agentúry mohli byť zaradené do tradičných právnych kategórií, hoci už 
v súčasnosti predstavujú nadinštitucionálny jav uznaný Európskou úniou. V našom prípade 
európske regulačné agentúry, najmä tie, ktoré sa riadia Zmluvou o ES, plnia výkonnú funkciu. 
Treba spresniť, že výraz „regulačná“ neumožňuje agentúram prijímať zákonné opatrenia 
všeobecného dosahu, ale iba prijímať konkrétne rozhodnutia v rámci jasne vymedzených 
právnych predpisov Spoločenstva, aby sa dodržala zásada inštitucionálnej vyváženosti 
vyplývajúca z článku 7 Zmluvy o ES. Ako každý vie, Súdny dvor rozhodol o tejto otázke 
(Meroni, vec 98/80, Romano). Navyše, spoločný zákonodarca môže na podnet Komisie 
kedykoľvek v priebehu bežného postupu spolurozhodovania rozhodnúť o potrebe vzniku 
konkrétnej regulačnej agentúry a uverejniť špecifický právny akt, ktorým sa bude riadiť jej 
organizácia, fungovanie, ako aj jej vzťahy s príslušnými orgánmi. Podobne spoločný 
zákonodarca môže kedykoľvek rozhodnúť o zachovaní alebo nezachovaní určitej agentúry.   

Otázka transparentnosti a demokratickej kontroly

Keďže európske regulačné agentúry sú vo väčšine prípadov decentralizované alebo nezávislé 
pracoviská, je potrebné v mimoriadnej miere trvať na transparentnosti a demokratickej 
kontrole, čo sa týka ich vzniku a fungovania, inak zmnoženie regulačných alebo výkonných 
zoskupení, ktoré sú skutočnými alebo aspoň prezentovanými výlučnými tvorcami predpisov 
v kľúčových oblastiach činnosti spoločnosti, môže mať za následok, že hodnota 
reprezentatívnych inštitúcií Európskej únie sa zníži, že tieto inštitúcie budú obchádzané a že 
sa neprimerane rozrastie byrokracia. V maximálnej možnej miere spoločný prístup 
navrhovaný v oblasti štruktúry a fungovania predmetných agentúr má za cieľ obmedziť 
byrokratické prekážky, aby mohli správne a účinne zohrávať svoju regulačnú úlohu a takisto, 
aby bolo možné dohliadať na ne a aspoň čiastočne uspokojiť potrebu kontroly (audit) 
a plnenia zodpovednosti, ktorá je v našich časoch taká dôležitá.

Potvrdenie parlamentnej kontroly nad štruktúrou a prácou regulačných agentúr je v súlade 
s klasickou demokratickou zásadou, ktorá núti k zvýšeniu politickej zodpovednosti 
ktoréhokoľvek orgánu s výkonnou právomocou. Možnosť Európskeho parlamentu poskytnúť 
politickú zodpovednosť uvedeným agentúram je spätá s ústrednou zásadou zastupiteľskej 
demokracie, ktorým je skúmanie legálnosti a opodstatnenosti rozhodnutí výkonnej moci. 
Spoločný rámec ako súčasť medziinštitucionálneho prístupu musí rátať 
s medziinštitucionálnou komunikáciou medzi Európskym parlamentom a regulačnými 
agentúrami, komunikáciou, ktorej podstata sa bude zakladať na predložení výročných správ 
samotnými agentúrami Európskemu parlamentu, na možnosti pozývať riaditeľa agentúry pri 
jeho vymenovaní pred príslušný výbor Európskeho parlamentu a napokon na udelení 
absolutória zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu agentúr 
financovaných z prostriedkov Spoločenstva. Oblasti, ktorých sa bude týkať parlamentná 
kontrola, je potrebné určiť jasnejšie a účinnejšie. Mohlo by sa napríklad rátať s možnosťou 
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povinnosti realizovať diskusie o výročných správach európskych regulačných agentúr pred 
plénom Európskeho parlamentu, čím by sa zabezpečila informovanosť občanov.

Smerom k spoločnému rámcu pre medziinštitucionálnu kontrolu

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie na vytvorenie spoločného rámca pre 
medziinštitucionálny dialóg, ktorý vyústi do spoločného prístupu, nenapĺňa očakávania 
spojené s uzavretím medziinštitucionálnej dohody. Takisto sa domnieva, že spoločný prístup 
je prechodnou etapou na ceste k prijatiu právne záväzného textu. Chápe však, že Komisia si 
želá nájsť východisko z dlhodobej medziinštitucionálnej nečinnosti. Rámec európskych 
regulačných agentúr navrhovaný Komisiou by nepochybne mohol byť úplnejší 
[KOM(2008)0135 v konečnom znení]. Je však možné považovať ho za východisko pre 
konštruktívny dialóg. Spravodajca sa takisto domnieva, že vytvorenie medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny, ktorá vypracuje podrobnú spoločnú bilanciu skúseností z aktivít 
regulačných agentúr a ktorá bude mať za úlohu presne stanoviť miesto, aké im prislúcha 
v rámci viacúrovňového európskeho riadenia, treba privítať. Podobne si spravodajca myslí, že 
priorita hľadaného jednotného rámca v oblasti medziinštitucionálnej dohody a prístupu sa 
zakladá na celkovej optimalizácii pridanej hodnoty regulačných agentúr v rámci európskych 
riadiacich štruktúr, pričom za podmienky treba stanoviť vyššiu transparentnosť, viditeľnú 
demokratickú kontrolu a posilnenú účinnosť.



PR\725277SK.doc 11/13 PE407.635v01-00

Externý preklad

SK

PRÍLOHA – ZOZNAM AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE A TABUĽKA PRÁVOMOCÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU

(Zdroj: Generálne riaditeľstvo – Vnútorná politika, legislatívna koordinácia a zmierovacia jednotka)

Regulačná agentúra Rok vzniku
Spolurozhodovanie 
k dátumu vzniku/

revízie
Sídlo Príslušný výbor

Člen správnej 
rady vymenovaný 

EP

Účasť na 
vymenovaní 
výkonného 
riaditeľa

Európske stredisko pre rozvoj odborného 
vzdelávania (Cedefop) 1975 Nie/Nie Solún EMPL* - Nie

Európska nadácia pre zlepšovanie životných 
a pracovných podmienok (Eurofound) 1975 Nie/Nie Dublin EMPL* - Nie

Európska environmentálna agentúra (EEA) 1990 Nie/Áno Kodaň ENVI* 2 Nie
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie 
(ETF) 1990 Nie/Áno Turín EMPL* - Nie

Európske monitorovacie centrum pre drogy 
a drogovú závislosť (EMCDDA) 1993 Nie/Áno Lisabon LIBE* 2 Áno

Európska agentúra pre lieky (EMEA) 1993 Nie/Áno Londýn ENVI* 2 Áno
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory) (OHIM) 1993 Nie/Nie Alicante JURI* - Nie

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) 1994 Nie/Nie Bilbao EMPL* - Nie

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín 
(CPVO) 1994 Nie/Nie Angers AGRI* - Nie

Prekladateľské stredisko pre orgány 
Európskej únie (CdT) 1994 Nie/Nie Luxemburg - - Nie

Európske stredisko pre monitorovanie 
rasizmu a xenofóbie (EUMC) – nahradené 1997 Nie Viedeň LIBE* - Nie
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Agentúrou Európskej únie pre základné 
práva (FRA)
Európska agentúra pre obnovu (EAR) 2000 Nie/Nie Solún AFET - Nie
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(EFSA) 2002 Áno Parma ENVI* - Áno

Európska námorná bezpečnostná agentúra 
(EMSA) 2002 Áno Lisabon TRAN - Nie

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva 
(EASA) 2002 Áno Kolín TRAN - Nie

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí 
a informácií (ENISA) 2004 Áno Héraklion ITRE - Áno

Európske stredisko na prevenciu a boj 
s nákazlivými chorobami (ECDC) 2004 Áno Štokholm ENVI* 2 Áno

Európska železničná agentúra (ERA) 2004 Áno Valenciennes TRAN - Áno
Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi 
navigačnými satelitnými systémami (GNSS) 2004 Nie/Nie Brusel (dočasne) ITRE - Nie

Európska agentúra pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach 
členských štátov Európskej únie (Frontex)

2004 Nie Varšava LIBE - Nie

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva 
Spoločenstva (CFCA) 2005 Nie Brusel (dočasne) –

Vigo PECH - Nie

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť 2006 Áno Vilnius FEMM - Áno
Európska agentúra pre chemické látky 
(ECHA) 2006 Áno Helsinki ENVI 2 Áno

Agentúra Európskej únie pre základné práva 
(FRA, nahrádza EMCDDA) 2007 Nie Viedeň LIBE - Áno
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Agentúry spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (druhý pilier):

Decentralizovaná agentúra Rok vzniku Mesto Príslušný 
výbor

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (ISS) 2001 Paríž AFET/SEDE
Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC) 2002 Madrid AFET/SEDE
Európska obranná agentúra (EDA) 2004 Brusel AFET/SEDE

Agentúry pre policajnú a súdnu spoluprácu v oblasti trestnej činnosti (tretí pilier):

Decentralizovaná agentúra Rok vzniku Mesto Príslušný 
výbor

Európsky policajný úrad (Europol) 1992 Haag LIBE*
Európska policajná akadémia (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie 
(Eurojust) 2002 Haag LIBE*

* Príslušný výbor (podľa prílohy VI rokovacieho poriadku).
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