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Marta Witkowska

Wymiar funkcjonalny działania agencji, komitetów 
i innych jednostek organizacyjnych w systemie 
Unii Europejskiej

Wstęp
W niniejszym rozdziale zostanie dokonany przegląd zadań realizo-

wanych przez agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w sy-
stemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Następnie, na podstawie 
tego przeglądu, zostaną określone funkcje wypełniane przez nie dla 
systemu oraz zostanie dokonana typologia wypełnianych przez te pod-
mioty funkcji. Ze względu na ścisły przedmiot zainteresowań badaw-
czych autorki artykułu, badanie zostanie ograniczone do poszukiwania 
zadań realizowanych przez badane podmioty w ramach procesu de-
cyzyjnego w UE. Tak wyznaczony cel badania determinuje przyjęcie 
ujęcia procesowego (funkcjonalnego). 

Przedmiotem badania są agencje, komitety i inne jednostki orga-
nizacyjne w Unii Europejskiej. Są to ciała i gremia o zróżnicowanym 
statusie prawnym, które w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w Trak-
tacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej po ostatnich zmianach trak-
tatem lizbońskim zbiorczo nazwane zostały jednostkami organizacyj-
nymi UE1. Prócz zmiany polegającej m.in. na włączeniu tych podmio-

1  Wniosek taki wypływa z treści art. 2 pkt 2 lit. f oraz pkt. 6 Traktatu z Lizbo-
ny zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską, Dz. Urz. C 306, 17.12.2007, który stanowi o zmianach horyzontalnych 
dokonywanych w obydwu traktatach. Dotychczasowe brzmienie traktatu dotyczą-
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tów w zakres sprawowanej w UE kontroli sądowej, stworzono jedynie 
podstawy do ujednolicenia przepisów o powoływaniu i przekazywa-
niu uprawnień na te ciała i gremia będące przedmiotem niniejszego 
badania2. Traktaty bezpośrednio nie ustanawiają agencji, komitetów 
i innych jednostek organizacyjnych UE.

Pod pojęciem agencji należy rozumieć jednostki zdecentralizowane, 
zajmujące się wyznaczoną w dokumencie je powołującym (najczęściej 
rozporządzeniem) określoną dziedziną polityki UE. Są organami auto-
nomicznymi wobec instytucji UE oraz mają osobowość prawną. W te-
orii termin agencja jest powszechnie używany i w strukturach admi-
nistracji państwowej odnosi się do opisania różnorodnych organizacji 
(tj. komisje, dyrektoriaty, inspektoraty, urzędy, biura itp.), które wyko-
nują funkcje o charakterze rządowym i które często istnieją poza zwy-
kłą departamentalną strukturą rządu3. Natomiast w Unii Europejskiej 
agencje wspierają zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie 
wraz z ich właściwymi organami w wykonywaniu określonych zadań, 
które mogą być natury prawnej, technicznej, ekspertyzowo-naukowej 
i innej. 

Cechą odróżniającą agencje od instytucji UE jest sposób ich powo-
ływania i umocowania traktatowego. Jak wspomniano wyżej, doku-
mentem ustanawiającym agencję są akty instytucji, tzw. prawo wtórne. 
Natomiast instytucje zostały ustanowione na mocy traktatów, tzw. pra-
wa pierwotnego, zostały wymienione z nazwy w art. 13 Traktatu o Unii 

ce wyłącznie instytucji i organów zostało rozszerzone o jednostki organizacyjne 
UE; http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-
f28cfc7b3b60.0018.01/DOC_3&format=PDF; analiza wspomnianego artykułu 
traktatu w jęz. angielskim przynosi dokładniejsze potwierdzenie, bowiem wymie-
nia się w nim: „institutions, bodies, offi ces or agencies”, http://eur-lex.europa.
eu/resource.html?uri=cellar:688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/
DOC_3&format=PDF (14.01.2014).

2  Szerzej na temat podstaw prawnych działania agencji patrz rozdział autorstwa 
M. Wielońskiego w niniejszej książce.

3  Yataganas X.A., Delegation of Regulatory Authority in the European Union. The 
Relevance of the American Model of Independent Agencies, „Jean Monnet Working 
Paper” 2001, 03/01.
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Europejskiej4. Nie istnieje spójny tryb powoływania agencji5. W ich 
nazewnictwie mogą występować przykładowo następujące określenia: 
centrum, fundacja, agencja, urząd. To jest dla obywateli państw człon-
kowskich mylące i nie ułatwia osobom niebędącym specjalistami w tej 
dziedzinie jednoznacznego odróżniania agencji od innych instytucji, 
które agencjami w omawianym sensie nie są6. 

Komitety są to gremia o charakterze reprezentacyjnym, działające 
w imieniu innych podmiotów, powołane są w konkretnym celu. Se-
mantycznie ich nazwa wskazuje, że ich celem jest wykonanie zadania 
polegającego na rozwiązaniu konkretnego problemu w sposób kolek-
tywny. Struktura komitetu może mieć charakter oddolny (bottom-up), 
gdy został utworzony przez podmioty reprezentowane, albo odgórny 
(top-down), gdy został powołany przez ciała nadrzędne w stosunku do 
podmiotów reprezentowanych7. Komitet może mieć ściśle zdefi niowa-
ne zadania lub działać w warunkach niezależności. 

Próbując uściślić defi nicję komitetu w systemie UE, można okre-
ślić to gremium jako zinstytucjonalizowaną grupę reprezentatywnych 
i wyspecjalizowanych osób mających wspólny program działania 
i wspólną rolę społeczną8. Postać komitetów mogą mieć jednostki 
organizacyjne wspierające instytucje UE9, jak i organy UE określone 

4  Art. 13 ust. 1 zd. 2 TUE: „Instytucjami Unii są: Parlament Europejski, Rada 
Europejska, Rada, Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”), Trybunał Sprawied-
liwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny, Trybunał Obrachunkowy”.

5  Szerzej na temat funkcjonowania agencji patrz rozdział M. Wielońskiego w ni-
niejszej książce.

6  Agencja Zaopatrzenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (organ stwo-
rzony przez Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej), Urząd 
Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), Urząd ds. Pomocy Humanitarnej 
(obie są częścią systemu instytucjonalnego Komisji Europejskiej) czy Urząd ds. Pub-
likacji (organ międzyinstytucjonalny).

7  Tosiek P., Komitologia – wyzwanie dla prezydencji Rady? Analiza prawno-po-
litologiczna, w: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, A. Nowak-Far 
(red.), Warszawa 2011, s. 328 i nast.

8  Schendelen M.P.C.M van, EC Committees: Infl uence Counts More than Legal 
Power, w: Shaping European Law and Policy: the Role of Committees and Comitology 
in the Political Process, R.H. Pedler, G.F. Schäfer (red.), Maastricht 1996, s. 25−27.

9  Traktaty dały upoważnienie do ustanowienia następujących jednostek: Komitetu Po-
litycznego i Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 38 TUE; Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
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w traktatach, niebędące instytucjami, wypełniające określone w trak-
tatach zadania10. Podstawą funkcjonowania tych gremiów są zarówno 
traktaty, jak i akty instytucji, a także ich jednostek wewnętrznych. Nie 
zawsze ich działalność musi być zorganizowana pod nazwą komitetu, 
czego przykładem są doradcy czy eksperci Komisji Europejskiej albo 
grupy robocze wspierające prace Rady.

Natomiast pod pojęciem innych jednostek organizacyjnych UE 
należy zmieścić wszelkie inne formy współdziałania różnych pod-
miotów o charakterze trwałym, których nie można zakwalifi kować 
ani do agencji, ani do komitetów. Należą do niej Europejski Insty-
tut Innowacji i Technologii oraz pięć wspólnych przedsiębiorstw re-
alizujących wspólne inicjatywy w zakresie wybranych polityk UE. 
Dysponują one osobowością prawną oraz stanowią podmioty Unii 
Europejskiej.

Główny problem badawczy niniejszego rozdziału dotyczy roli 
agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w UE w ra-
mach procesu decyzyjnego UE. W artykule tym poszukiwane będą 
odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób podmioty te wspo-
magają instytucje UE w procesie decyzyjnym? W jakich czynnościach 
są autonomiczne, a jakie czynności są im zlecane? Czy ich wsparcie 
ogranicza się do wypełniania jednej funkcji? Czy wszystkie badane 
podmioty realizują pewne funkcje w podobny sposób i w tych samych 
obszarach działalności UE? W których fazach procesu decyzyjnego 

Wewnętrznego (CATS), zgodnie z art. 71 TFUE; Komitetu ds. Transportu, zgodnie 
z art. 99 TFUE; Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, zgodnie z art. 134 TFUE; Ko-
mitetu ds. Zatrudnienia, zgodnie z art. 150 TFUE; Komitetu ds. Ochrony Socjalnej, 
zgodnie z art. 160 TFUE; Komitetu ds. Zarządzania Europejskim Funduszem Spo-
łecznym, zgodnie z art. 163; Komitetu Specjalnego ds. Wspólnej Polityki Handlowej, 
zgodnie z art. 207 ust. 3 akapit 3 TFUE; Komitetu Specjalnego ds. Negocjacji Umowy 
Międzynarodowej, zgodnie z art. 218 ust. 4 TFUE; COREPER-u, zgodnie z art. 240 
TFUE (funkcjonują COREPER I i COREPER II); Komitetu Opiniodawczego Sędziów 
TS UE i RG, zgodnie z art. 255 TFUE; Komitetu Pojednawczego Przy Problemach 
Przy Procedurze Ustawodawczej i Budżetowej, zgodnie z art. 294 i 314 TFUE.

10 Do organów UE określonych w traktatach i nie będących instytucjami UE na-
leżą: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów, zgodnie 
z art. 13 ust 4 TUE.
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instytucje UE korzystają ze zwiększonego wsparcia ze strony agencji, 
a w których ze strony komitetów? Czy we wszystkich fazach procesu 
decyzyjnego instytucje korzystają ze wsparcia ze strony agencji, komi-
tetów i innych jednostek organizacyjnych w podobnym stopniu? Jakie 
funkcje wypełniane przez agencje, komitety i inne jednostki organiza-
cyjne przyczyniają się do usprawnienia procesu decyzyjnego, a które 
wzmacniają system UE?

Autorka stawia hipotezę, że funkcjonowanie agencji, komitetów 
i innych jednostek organizacyjnych w UE jest ściśle związane z usta-
nawianiem nowego modelu rządzenia w Unii Europejskiej, zwanego 
w Białej księdze europejskim rządzeniem11. W dążeniu tym zakłada 
się przejście od biurokratycznego stylu podejmowania decyzji (czyli 
procesu administrowania) do tzw. modelu menedżerskiego (czyli pro-
cesu zarządzania), zorientowanego na osiąganie określonych wyników 
i realizacji konkretnych zadań, których weryfi kacja powinna odbywać 
się na podstawie mierzalnych standardów lub wskaźników12. W tym 
sensie badane podmioty są powoływane w konkretnych celach dla 
zwiększenia poziomu kompetencyjności i efektywności działań podej-
mowanych przez Unię Europejską.

Osiągnięcie wyznaczonego celu, odpowiedź na postawione pytania 
oraz weryfi kacja postawionej hipotezy zostaną dokonane w dwóch eta-
pach. Pierwsza część badania będzie się charakteryzować analizą. Przy 
zastosowaniu metody analizy decyzyjnej poszukiwane będą funkcje 
wypełniane przez badane podmioty dla systemu Unii Europejskiej. 
Wykorzystane zostaną założenia występowania faz procesu decyzyj-

11  Europejskie Rządzenie, Biała księga przyjęta przez Komisję Europejską 
w dniu 25 lipca 2001 r., European Governance. A White Paper, COM (2001) 428 fi -
nal, Dz. Urz. C 287, 12.10.2001, s. 1−29, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2001:0428:FIN:EN:PDF (14.01.2014).

12  Szerzej o modelach decydowania: m.in. Pollitt C., Bouckaert G., Public Mana-
gement Reform: A Comparative Analysis, Oxford 2004; Wysocki S., Procesy decyzyj-
ne – podejście teoretyczne, w: Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w admini-
stracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich, 
Poradnik dla administracji publicznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 
2011, s. 13−22, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/fi les/95.pdf (14.01.2014).
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nego, stosowane w podejściu wielopoziomowego rządzenia (MLG)13. 
Jest to ujęcie procesowe badanej rzeczywistości, które oddaje dynami-
kę zachodzących relacji i pozwala na dedukcyjne poszukiwanie wypeł-
nianych funkcji. Autorka nie ograniczy się do statycznego prezentowa-
nia reguł postępowania. Dynamika w badaniu zostanie wychwycona 
poprzez poddanie analizie praktyki współdziałania zaangażowanych 
podmiotów wraz z występującymi zjawiskami i procesami oraz two-
rzeniem się wzajemnych interakcji. Dodatkowo zabieg wyróżniania 
faz procesu decyzyjnego umożliwia szczegółowe spojrzenie na ak-
tywność badanych podmiotów. Jest to działanie porządkujące badaną 
rzeczywistość, umożliwiając zdefi niowanie celowości i skuteczności 
badanych procesów i relacji.

W części drugiej, która ma charakter syntezujący, zastosowano 
teorię mocodawcy i agenta (Principal-Agent Theory – PAT), zwaną 
skrótowo teorią agencji. Ta koncepcja jest wykorzystywana do wy-
jaśniania relacji hierarchicznych zachodzących między mocodawcą 
i agentem oraz do poszukiwania podłoża delegowania uprawnień. Po-
dobnie jak MLG, PAT stosuje analizę decyzyjną. Koncepcja ta, jako 
podejście metodologiczne, zostanie zastosowana w niniejszym bada-
niu do potwierdzenia, że agencje, komitety i inne jednostki organiza-
cyjne w UE są tworzone do realizacji określonych celów i z określo-
ną formą działania. Autorka nie będzie podważać faktu ich istnienia 
oraz skuteczności działania. Poszukiwania skoncentrowane zostaną 
wyłącznie na dodatnich cechach tego procesu, poszukiwaniu funkcji 
usprawniających szeroko rozumiany proces decyzyjny i wzmacniają-
cych system UE. W oparciu o przyjęte wyżej założenia analizowane 
funkcje w pierwszej części artykułu będą grupowane w zbiory o na-
stępujących cechach: regulacyjne, doradczo-eksperckie, mediacyjne, 
agregacji i artykulacji interesów, zabezpieczające, adaptacyjne oraz 
innowacyjne.

13 Marks G., Hooghe L., Multi-Level Governance and European Integration, Lan-
ham 2001, s. 12−27; autorzy wyróżniają następujące fazy: a) kształtowania polityki 
(policy initiation); b) podejmowania decyzji (decision-making); c) ich implementacji 
(implementation); d) oceny (adjudication).
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Należy podkreślić, że literatura zajmująca się działaniem przed-
miotowych agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych 
w UE jest skromna. Opisywanie i charakteryzowanie funkcjonowa-
nia analizowanych podmiotów miało miejsce we wcześniejszych 
publikacjach i badaniach przygotowywanych przez instytucje UE−14 
dla instytucji UE15 oraz do celów naukowych16. Cechą łączącą te pub-

14 Przykładowo: European Commission, EU agencies: whatever you do, we work 
for you, Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, 2007, Komu-
nikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady − Przyszłość agencji europejskich 
(COM(2008)0135) {SEK(2008) 323}, Bruksela, 11.3.2008, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0135:FIN:PL:PDF; analizy dokonane 
przez grupę roboczą ds. zarządzania agencjami oraz ich funkcjonowania i nadzorowa-
nia w oparciu o szereg sprawozdań i badań, w tym kompleksową ocenę zewnętrzną 
dostępne w wersji elektronicznej na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/
about-eu/agencies/overhaul/index_pl.htm; w tym Plan działania na rzecz realizacji 
wspólnego podejścia dotyczącego zdecentralizowanych agencji UE (19 grudnia 2012) 
dostępny w wersji ang. Roadmap on the Follow-up to the Common Approach on EU 
Decentralised Agencies, http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_
the_follow_up_to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf; Wspólne 
oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie 
zdecentralizowanych agencji, http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_
common_approach_2012_pl.pdf (14.01.2014).

15 Przykładowo: Everson M., Majone G., Metcalfe L., Schout A., The Role of Spe-
cialised Agencies in Decentralising EU Governance. Report Presented to the Com-
mission, Florence–Maastricht 1999. Tekst dostępny na stronie internetowej Unii Eu-
ropejskiej: http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group6/contribution_en.pdf; 
Dumała A. (red.), Agencje Unii Europejskiej, Warszawa 2002, http://www.europe-
direct-katowice.pl/ed_stara_strona/dokumenty/1/agencje-ue.pdf; ocena zewnętrzna 
agencji UE (2009 r.) wraz z dokumentami powiązanymi dostępna w wersji elektro-
nicznej na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/overhaul/
index_pl.htm (14.01.2014).

16 Przykładowo: Dehousse R., Regulation by Networks in the European Commu-
nity: The Role of European agencies, „Journal of European Public Policy” 1997, Vol. 
4(2), s. 246–261; Kreher A., Agencies in the European Community – Step Towards Ad-
ministrative Integration in Europe, „Journal of European Public Policy” 1997, 4(2), s. 
225−245; Majone G., The New European Agencies: Regulation by Information, „Jour-
nal of European Public Policy” 1997, 4 (2), s. 262−275; Martens M., Double-Hatted 
Agencies on the European Scene? A Case Study of the IMPEL Network, w: Arena 
Working Paper No. 12, March 2005, https://www.sv.uio.no/arena/english/research/
publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2005/wp05_12.pdf; 
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likacje i badania jest występująca dwutorowość prowadzonej analizy. 
W pierwszym nurcie autorzy zajmują się wyłącznie zagadnieniem 
funkcjonowania agencji i fenomenem agencyjności w Unii. W dru-
gim nurcie przedmiotem analizy są komitety działające przy Komi-
sji Europejskiej w procedurach komitologicznych. Obydwa nurty 
łącznie nie obejmują analizą całości zjawiska będącego przedmio-
tem niniejszego rozdziału. Stąd autorka podjęła tu próbę poszerze-
nia granic analizy i objęcia nią całego spektrum zjawisk i procesów 
zwanych ogólnie agencjami, komitetami i innymi jednostkami orga-
nizacyjnymi w UE. Niniejszy rozdział, ze względu na swój charakter 
syntezujący, koncentruje się wyłącznie na podsumowaniu sposobów 
realizowania zadań i ustaleniu pełnionych funkcji zgodnie z wyżej 
przyjętymi założeniami. 

1. Poszukiwania funkcji agencji, komitetów i innych jednostek 
organizacyjnych w Unii Europejskiej
Rola agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w UE 

zależy od ich usytuowania w systemie, a konkretnie w procesie poli-
tycznym i decyzyjnym Unii w danej dziedzinie. W pobieżnych osądach 
nie przypisuje się im znaczącej roli w procesach decydowania i two-

Borrása S., Koutalakisb Ch., Wendlerc F., European Agencies and Input Legitimacy: 
EFSA, EMeA and EPO in the Post-Delegation Phase, „Journal of European Integra-
tion” 2007, Vol. 29(5), s. 583–600; Liberatore A., Funtowicz S., Democratising’ Ex-
pertise, ‘Expertising’ Democracy: What does this Mean, and Why Bother?, „Science 
and Public Policy”, 2003Vol. 30(3); M Kołodziejczyk., Agencja Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe” 2008, nr 34, s. 125−138; Dumała A., 
Decentralizacja zarządzania w Unii Europejskiej – rola agencji wspólnotowych, w: 
Unia Europejska – wielowymiarowość procesu integracji, E. Lesiewicz (red.), Poznań 
2010, s. 29−46; Ruszkowski J., Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wie-
lopoziomowym systemie zarządzania Unii Europejskiej, “Rocznik Integracji Europej-
skiej”, 6/2012, s. 45−62; Gornitzka Å., U Sverdrup., Who Consults? Expert Groups 
in the European Union, http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2007/
papers/wp07_12.xml (12.02.2009); Schendelen M.P.C.M van, EC Committees: Infl u-
ence Counts More than Legal Power…, op. cit.; Tosiek P., Komitologia – wyzwanie dla 
prezydencji Rady? …, op. cit.
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rzenia prawa UE. Jednakże zadania realizowane przez nie są z nimi 
mocno związane. W tej części rozdziału przeważa analiza. Zostanie 
ona przeprowadzona w oparciu o założenia faz procesu decyzyjnego 
zaproponowane przez G. Marks i L. Hoghe, do których autorzy za-
liczają następujące fazy: a) kształtowania polityki (policy initiation), 
b) podejmowania decyzji (decision-making), c) ich implementacji (im-
lementation), d) oceny (adjudication)17. Koncepcja ta wykorzystuje 
metodę analizy decyzyjnej, która w głównej mierze służy do badania 
procesu formułowania i realizacji polityki zagranicznej obcych państw. 
Posługiwanie się tą metodą jest o tyle istotne, że w ten sposób można 
dotrzeć do sedna zjawisk i procesów politycznych. 

Na potrzeby niniejszego badania autorka zaadaptowała jej model 
określany w literaturze mianem transnarodowego. Stosując analogię, 
wyodrębniono nowe desygnaty podstawowych kategorii pojęcio-
wych, m.in. ośrodek decyzyjny, proces decyzyjny, fazy i etapy pro-
cesu decyzyjnego, decyzja polityczna czy implementacja polityczna 
w odniesieniu do Unii Europejskiej i objęto je procesem poznawczym. 
Skoncentrowano się na poziomie organizacyjnym procesu decyzyjne-
go, w którym zakłada się realizowanie procesu podejmowania decyzji 
w kolejnych fazach. W pierwszej fazie procesu decyzyjnego (policy 
initiation) Komisja Europejska, dysponując inicjatywą legislacyjną, 
przystępuje do opracowania projektu aktu prawnego. Druga wyróż-
niana w MLG faza (decision-making) odnosi się do przetargów poli-
tycznych pomiędzy Parlamentem i Radą w trakcie wprowadzania po-
prawek i głosowania nad propozycją Komisji. W trzeciej fazie (imple-
mentation) wzrasta rola krajowych organów władzy, bowiem należy 
uchwalone przepisy prawidłowo stosować bądź dostosować krajowe 
prawodawstwo do prawa UE. W ostatniej wyróżnianej fazie (adjudi-
cation) kontrolę nad przestrzeganiem prawa UE sprawuje Trybunał 
Sprawiedliwości UE.

17 Marks G., Hooghe L., Multi-level governance and European integration, op. 
cit., s. 12−27.
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1.1. Udział agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych UE 
w pierwszej fazie procesu decyzyjnego

Po tym krótkim i bardzo ogólnym wyjaśnieniu faz procesu decy-
zyjnego w UE zostanie przybliżony udział przedmiotowych agencji, 
komitetów i innych jednostek organizacyjnych w pierwszej fazie. Wy-
pełniając oczekiwania rzetelnej i kompetentnej administracji, Komi-
sja Europejska potrzebuje dostępu do informacji18. Źródłem fachowej 
i wiarygodnej informacji są, prócz służb wewnętrznych Komisji, także 
agencje oraz doradcy i eksperci. 

W pierwszej kolejności zostanie dokonana analiza współpracy Ko-
misji Europejskiej z kilkoma wybranymi agencjami. Jest ich obecnie 
40. Działalność ich jest zróżnicowana i wszystkie wykonują zadania 
określone w akcie je ustanawiającym.

Przykładowo EEA19 przygotowuje raporty o stanie środowiska, 
raporty tematyczne i techniczne, przeglądy, publikacje o najważniej-
szych wydarzeniach, także w postaci innych usług informacyjnych 
w Internecie, multimediów oraz interaktywnych internetowych narzę-
dzi edukacyjnych. Jest to wypełnianie funkcji zabezpieczającej dla sy-
stemu UE. Ponadto prowadzi doradztwo eksperckie na rzecz decyden-
tów politycznych (zarówno instytucji UE, jak i odpowiednich organów 
państw członkowskich) oraz przygotowuje systemy informacyjne, 
a także organizuje konferencje i wizyty, organizuje sieci i działalność 
komunikacyjną skierowaną do ogółu społeczeństwa20. Wskazuje to na 
realizowanie także funkcji adaptacyjnej.

18 Marks G., Hooghe L., Multi-level governance and European integration, op. 
cit., s. 13.

19 Europejska Agencja Środowiska (The European Environment Agency − EEA); 
dostarcza ocen dotyczących stanu środowiska, kierunków zmian w środowisku oraz 
presji wywieranej na nie przez czynniki ekonomiczne i społeczne, opracowuje scena-
riusze, prowadzi ocenę polityki i dba o zapewnienie jakości danych, za: http://www.
eea.europa.eu/pl/about-us/what (14.01.2014).

20 Informacje ze strony agencji: http://www.eea.europa.eu/pl/about-us/what 
(14.01.2014).
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ECDC21 podobnie jak wspomniana wyżej agencja wypełnia zadania 
zabezpieczające poprzez nadzór epidemiologiczny na poziomie unijnym, 
prowadząc diagnostykę, wykrywając, identyfi kując i charakteryzując 
czynniki zakaźne mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego 
chorobami zakaźnymi. Ponadto wspiera i pomaga koordynować goto-
wość oraz reagowanie na takie zagrożenia w krajach Unii Europejskiej22. 
We współpracy z państwami członkowskimi ustanawia procedury syste-
matycznego poszukiwania, gromadzenia, zestawiania i analizowania in-
formacji w celu zidentyfi kowania pojawiających się zagrożeń dla zdro-
wia. Prowadzi system wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS), 
zapewniając państwom członkowskim zdolność reagowania w skoor-
dynowany sposób. Ponadto Centrum przekazuje Parlamentowi Euro-
pejskiemu, Radzie i Komisji coroczną ocenę bieżących i pojawiających 
się zagrożeń. Powiadamia również jak najszybciej Komisję i państwa 
członkowskie o ustaleniach wymagających ich niezwłocznej uwagi23.

FRA24 wypełnia funkcję zabezpieczającą poprzez monitoring, gro-
madzenie, rejestrację i rozprzestrzenianie informacji oraz danych prze-
kazanych jej przez państwa członkowskie, instytucje Unii Europejskiej 
oraz organy, biura i agencje Unii Europejskiej, ośrodki badawcze, or-

21 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (The European Centre 
of Disease Prevention and Control − ECDC); prowadzi nadzór epidemiologiczny, sy-
stem wczesnego ostrzegania i reagowania, przygotowuje ekspertyzy naukowe, udziela 
pomocy technicznej państwom członkowskim i państwom trzecim, prowadzi działania 
na rzecz wsparcia i rozwoju w obliczu nowych zagrożeń sanitarnych, http://www.ecdc.
europa.eu/en/Pages/home.aspx (14.01.2014).

22 Informacja z broszury wydanej przez agencję: http://www.ecdc.europa.eu/pl/
publications/Publications/1105_COR_ECDC_Brochure_2011.pdf

23 Informacje ze strony Komisji Europejskiej: http://europa.eu/legislation_summa-
ries/public_health/threats_to_health/c11541_pl.htm (14.01.2014).

24 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for 
Fundamental Rights − FRA), gromadzi, analizuje, rozpowszechnia i ocenia istotne 
i porównywalne informacje oraz dane dotyczące konkretnych skutków dla praw pod-
stawowych, jakie wywołują na nie działania podejmowane przez UE, oraz dotyczące 
wzorcowych sposobów szanowania i propagowania tych praw, formułuje i publikuje 
wnioski i opinie na tematy szczegółowe i na temat rozwoju sytuacji w zakresie praw 
podstawowych w ramach wdrażania polityk, przeznaczonych dla instytucji europej-
skich i państw członkowskich wdrażających prawo wspólnotowe, http://fra.europa.eu/
en/about-fra/what-we-do (14.01.2014).
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gany krajowe, organizacje pozarządowe, kraje trzecie i organizacje 
międzynarodowe, a w szczególności właściwe organy Rady Europy25. 
Ponadto wypełnia funkcję agregacji i artykulacji interesu dzięki usta-
nowionej ścisłej współpracy sieciowej z organizacjami pozarządo-
wymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego zajmującymi 
się problematyką praw podstawowych, w tym zwalczaniem rasizmu 
i ksenofobii na szczeblu krajowym, europejskim lub międzynarodo-
wym. Wśród organizacji pozarządowych, wchodzących w skład sieci, 
powinny znajdować się: związki zawodowe i stowarzyszenia praco-
dawców, odpowiednie organizacje społeczne i zawodowe, kościoły, 
organizacje religijne, fi lozofi czne i niewyznaniowe, szkoły wyższe 
oraz kompetentni specjaliści pochodzący z instytucji i organizacji eu-
ropejskich i międzynarodowych.26

Jest wiele innych agencji, które swoją działalność opierają na two-
rzeniu sieci kontaktów z organami krajowymi z państw członkow-
skich, zwłaszcza w materii leżącej w zakresie kompetencji dzielonych 
między Unią a państwami członkowskimi. Przykładowymi agencjami 
tego typu są: CEDEFOP27, EUROFOUND28, EU-OSHA29.

25 Art. 4 Rozporządzenia Rady (WE) NR 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. 
ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. L 53/1, 
22.2.2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0
001:0014:PL:PDF (14.01.2014).

26 Art. 10 Rozporządzenia Rady (WE) NR 168/2007, op. cit.
27 Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, ang. European Centre 

for the Development of Vocational Training, fr. Centre européen pour le developpement 
de la formation professionelle (CEDEFOP), http://www.cedefop.europa.eu/FR/Index.
aspx, informacje także na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/legislation_sum-
maries/education_training_youth/vocational_training/c11008a_pl.htm (14.01.2014).

28 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, ang. European 
Founation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND), 
ofi cjalna strona fundacji: http://www.eurofound.europa.eu/about/organisation/index_pl.htm, 
informacje także na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/regula-
tory_agencies_bodies/policy_agencies/eurofound/index_pl.htm (14.01.2014).

29 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (The European Agency 
for Safety and Health at Work − EU-OSHA) https://osha.europa.eu/en/about, infor-
macje także na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/regulato-
ry_agencies_bodies/policy_agencies/osha/index_pl.htm (14.01.2014).
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Sieciowa Grupa Tematyczna zorganizowana przez EU-OSHA wy-
pełnia istotne funkcje: adaptacyjną i innowacyjną, w zakresie badań 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Grupa przygotowała podręcznik 
na temat zbierania informacji o przyszłych potrzebach i priorytetach 
badawczych oraz o źródłach informacji badawczej. Przegląd dotyczący 
wpływu bezpieczeństwa i higieny pracy na gospodarkę państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, określił czynniki ekonomiczne o istotnym 
znaczeniu. Jego efektem było opracowanie miarodajnych wskaźników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy30.

Drugą formą pozyskiwania wsparcia merytorycznego jest współpraca 
Komisji Europejskiej z komitetami i innymi jednostkami organizacyjny-
mi w UE. Są nimi: a) komitety społeczeństwa obywatelskiego, b) grupy 
doradców wywodzący się z administracji krajowej, c) grupy ekspertów. 
Są to gremia i ciała doradcze, składające się z fachowców, praktyków lub 
osób zaangażowanych w dziedzinach, w których należy przygotować 
akt prawny lub dokument konsultacyjny (np. zieloną księgę, białą księgę 
lub wniosek legislacyjny dla Parlamentu i Rady)31. Ta ścieżka współ-
pracy Komisji Europejskiej ze społeczeństwami państw członkowskich 
jest efektem wdrażania postanowień Białej księgi w sprawie rządzenia 
w Europie32 i postulowanej tam otwartości, przejrzystości i rozliczalno-
ści procesu decyzyjnego. Podstawowe zasady tej współpracy zostały za-
warte w Komunikacie Komisji z 2002 r.33. 

30 Łapczyńska B., Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w: Agen-
cje Unii Europejskiej, op. cit.

31 Szerzej o wykorzystywaniu dokumentów konsultacyjnych oraz o udziale eks-
pertów i doradców w pierwszej fazie procesu decyzyjnego patrz: M. Witkowska, 
Udział reprezentacji społeczeństw państw członkowskich w kształtowaniu treści polity-
ki w wielopoziomowym systemie Unii Europejskiej, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo 
Edukacyjne” nr 4/2013, w druku.

32 Europejskie Rządzenie, Biała księga przyjęta przez Komisję Europejską 25 lipca 
2001 r., op. cit.

33 Komunikat Komisji − COM(2002)713 (2002), On the Collection and Use of 
Expertise by the Commission: Principles and Guidelines − „Improving the Knowl-
edge Base for Better Policies", http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_expertise_
en.pdf (14.01.2014).
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Komitety społeczeństwa obywatelskiego to formalne ciała konsul-
tacyjne współpracujące z Komisją Europejską34. Członkami tych ko-
mitetów są reprezentanci sektora publicznego, naukowego i prywatne-
go, których zadaniem jest doradztwo oraz ewaluacja aktów prawnych. 
Współpraca Komisji Europejskiej z reprezentantami szeroko pojętego 
społeczeństwa obywatelskiego odbywa się dwutorowo. Po pierwsze 
prowadzone są konsultacje społeczne − otwarte lub ukierunkowane35. 
Po drugie rozwinięto tzw. dialog usystematyzowany prowadzony przy 
udziale powołanych komitetów tematycznych reprezentujących grupy 
społeczne, zawodowe, organizacje pozarządowe itp.36.

Końcowym wynikiem pracy komitetów jest konkretny wkład 
w kształt projektu aktu prawnego składanego przez Komisję37. W ten 
sposób wspierają Komisję m.in. w zakresie zaplecza kadrowego, wie-
dzy naukowej oraz słabo rozwiniętej struktury administracyjnej. Po-
średnio przyczyniają się także do zwiększenia akceptacji przygotowy-
wanego projektu aktu prawnego oraz integrują wokół niego zaintere-
sowanych adresatów legislacji. Ułatwia to wdrożenie i wykonywanie 
na poziomie krajowym aktów prawnych przygotowywanych przez 
instytucje UE. 

Doradcy to urzędnicy krajowi oddelegowywani na określony czas 
do instytucji UE38. Ich zadaniem jest wspieranie pracowników miano-

34 Obecnie istnieje 40 europejskich komitetów sektorowego dialogu społecznego, 
za: Komisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji w sprawie funkcjonowania 
i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego, SEK(2010) 964 wersja 
ostateczna, Bruksela, 22.7.2010, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5591&langI
d=pl (14.01.2014).

35 Szerzej zob.: Witkowska M., Udział reprezentacji społeczeństw państw człon-
kowskich, op. cit.

36 Decyzja Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia Ko-
mitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog między partnerami społecznymi 
na szczeblu europejskim, Dz. Urz. L 225, 12.08.1998, s. 27, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0500&from=EN (14.01.2014).

37 Tosiek P., Komitologia – wyzwanie dla prezydencji Rady?…, op. cit., s. 331 
i nast.

38 Myczkowski A., Zasady oddelegowania ekspertów krajowych do instytucji UE, 
wersja elektroniczna: http://www.cie.gov.pl/HLP/fi les.nsf/0/679F34C98C542A27C12
56F8E00326820/$fi le/Zasady_oddelegowania_ekspertow.pdf (14.01.2014).
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wanych instytucji, do której zostali oddelegowani, w realizacji zadań 
tej instytucji oraz samodzielne wykonywanie zadań im powierzonych. 
Nie przyjmują instrukcji od rządu czy instytucji, która ich oddelego-
wała, nie mają również prawa reprezentowania instytucji, do której 
zostali oddelegowani. Przyjmują wynagrodzenie od swojego dotych-
czasowego pracodawcy. 

Ekspertem może zostać każda osoba spełniająca kryteria wyma-
gane w dokumencie stwierdzającym potrzebę powołania takiego ze-
społu. Może to być decyzja Komisji Europejskiej, w której precyzuje 
oczekiwania stawiane ekspertom, ich zadania oraz wymagania od 
kandydatów. Eksperci mogą przygotowywać swoje opinie i przesyłać 
elektronicznie, może być także konieczne zorganizowanie spotkania, 
wówczas zwracane są koszty podróży. Dla usprawnienia procesu za-
sięgania opinii ekspertów i poszerzenia kręgu osób uczestniczących 
w tej fazie przygotowywania aktów prawnych, opracowano rejestr 
online grup ekspertów doradzających w poszczególnych obszarach 
polityki z zaznaczeniem kategorii, do której należą (np. naukowcy, 
przedstawiciele przemysłu, związków zawodowych, organizacji po-
zarządowych czy rządów krajowych). Od 2000 r. liczba grup eksper-
tów wzrosła o 40%, co dowodzi, że konsultacje prowadzone z ich 
udziałem stały się integralną częścią tworzenia polityki w UE39.

Efektem współpracy Komisji Europejskiej z doradcami lub eks-
pertami w tej fazie procesu decyzyjnego mogą być ekspertyzy przy-
gotowywane przez powołane w tym celu ciała doradcze, grupy eks-
pertów, opracowania studiów i analiz zewnętrznych, zorganizowane 
warsztaty czy seminaria. Ostatnio częstą i stającą się niemal standar-
dem formą jest opracowanie tzw. Impact Assessment (IA)40. Dane 

39 Szerzej: Gornitzka Å., Sverdrup U., Who Consults? Expert Groups in the Euro-
pean Union, op. cit. 

40 Ocena Skutków Regulacji (OSR), przyjęta i stosowana przez Komisję Euro-
pejską pod nazwą Impact Assessment, jest narzędziem analitycznym umożliwiającym 
przeprowadzanie wyczerpującej oceny ex-ante, projektowanej na szczeblu unijnym 
regulacji. Pozwala oszacować konsekwencje wpływu na gospodarkę, społeczeństwo 
i ochronę środowiska w Unii Europejskiej. Uwagi i komentarze na stronie: http://
ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm (14.01.2014).
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potrzebne do przygotowania wspomnianych dokumentów mogą być 
dostarczane przez mianowanych pracowników Komisji, ale mogą 
także pochodzić od funkcjonujących w danym obszarze agencji.

1.2. Udział agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych UE 
w drugiej fazie procesu decyzyjnego

W fazie drugiej procesu decyzyjnego, według autorów stosowanej 
w niniejszym artykule koncepcji, głównymi decydentami są dwie in-
stytucje: Parlament i Rada. Tak jest w przypadku przyjmowania aktów 
ustawodawczych w zwykłej lub specjalnej procedurze ustawodawczej. 
W Unii Europejskiej wydawane są również akty nieustawodawcze – 
przyjmowane przez Radę lub Radę Europejską.

W procedurach ustawodawczych wymagana jest obligatoryjnie 
opinia komitetu doradczego ustanowionego traktatem, którymi są: 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oraz Komi-
tet Regionów (KR). EKES został powołany wraz z ustanowieniem 
Wspólnoty Europejskiej do wypełniania funkcji doradczej wobec 
Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Euro-
pejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. 
Jego zadaniem jest m.in. wspieranie debaty we współpracy z krajowy-
mi radami społeczno-gospodarczymi. Wypracował on sobie unikalną 
pozycję w procesie integracji jako reprezentacja przedstawicieli sze-
roko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, 
jak: pracodawców, związków zawodowych, rolników, konsumentów 
i pozostałych grup interesów41.

Komitetowi Regionów powierzono zadanie artykulacji interesu 
władzy lokalnej i regionalnej z państw członkowskich UE. Odby-
wa się to poprzez konsultowanie z nim działań obejmujących m.in.: 
spójność ekonomiczną, społeczną i terytorialną (z uwzględnieniem 
funduszy strukturalnych), współpracę ponadgraniczną, ochronę śro-
dowiska naturalnego, edukację, kształcenie zawodowe, sprawy mło-

41 Szerzej zob. Witkowska M., Europejskie grupy interesu jako podmioty moder-
nizacji, w: Modernizacja Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2011, 
s. 347–368.
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dzieży, kulturę, ochronę zdrowia, transeuropejskie sieci transporto-
we, telekomunikacyjne i energetyczne. KR musi być informowany 
o konsultacjach prowadzonych z EKES przez inne instytucje UE i – 
jeśli kwestie te dotyczą problematyki regionalnej − może przedkła-
dać własne opinie42.

Zarówno EKES, jak i KR są uznanymi organami politycznymi 
w UE, uczestniczącymi w procesie decyzyjnym. Są więc trakto-
wane jako obiekt lobbingu ze strony grup interesu, organizacji 
pozarządowych lub środowisk samorządowych, które za jego po-
mocą próbują przeforsować swoje partykularne interesy, a także 
jako formalny reprezentant regionów wobec innych instytucji 
unijnych43. Badania wskazują, że w praktyce opinie i sugestie ko-
mitetów są uwzględniane przez Komisję Europejską już na etapie 
przygotowywania wniosku legislacyjnego (w pierwszej fazie proce-
su decyzyjnego), w efekcie opinie przygotowywane przez komitety 
w drugiej fazie procesu decyzyjnego często są przychylne opiniowa-
nemu aktowi.

Niezależnie od procedury decyzyjnej instytucje UE powołują ciała 
doradcze i wspomagające ich pracę. Należą do nich: a) dla Rady − do-
radcy, eksperci, komitety i grupy robocze; b) dla Parlamentu Europej-
skiego − eksperci oraz konsultanci. Dodatkowo instytucje te korzy-
stają także z informacji, opinii i ekspertyz przygotowywanych przez 
agencje. Współpraca ta zostanie przeanalizowana na kilku wybranych 
przykładach.

Komitety wspierające prace Rady to organy tworzone na mocy 
traktatów decyzją Rady lub COREPER-u. Są to ciała doradcze, do-
starczające specjalistycznych analiz, raportów i opinii. Przykładem 
są: Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Komitet ds. Polityki Handlo-
wej czy Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa44. Natomiast grupy ro-

42 Witkowska M., Europejskie grupy interesu …, op. cit., s. 354.
43 Deklaracja misji Komitetu Regionów, 21.04.2009, http://www.cor.europa.

eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=19e72e24-e2f2-4483-a33c-
3c3e6003b101&sm=19e72e24-e2f2-4483-a33c-3c3e6003b101 (14.01.2014).

44 Traktaty dały upoważnienie do ustanowienia następujących jednostek: Komitetu 
Politycznego i Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 38 TUE; Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
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bocze to spotkania urzędników i pracowników administracji krajowej 
omawiające merytoryczne kwestie związane z przygotowywanym 
projektem aktu prawnego UE. Jest ich ponad 150 ustalonych decyzją 
Rady, a mogą zostać powołane także ad-hoc45. Pełnią funkcję organów 
przygotowujących posiedzenia Rady, ze względu na wysoko specjali-
styczną pracę i poziom uzgodnień. Przed posiedzeniem Rady może się 
odbyć kilka do kilkudziesięciu spotkań grup roboczych. Uczestniczący 
w nich urzędnicy i krajowi eksperci dokonują analizy wniosków legis-
lacyjnych i innych prac wstępnych, przygotowując grunt pod decyzje 
Rady. 

Prace grup roboczych mogą wymagać wsparcia specjalistyczną 
wiedzą, informacją i danymi z monitoringu sytuacji w danej dziedzi-
nie życia społeczno-politycznego. Przykładem jest współpraca z EM-
CDDA46. Agencja współdziała zwłaszcza z Grupą Ekspertów Rady ds. 
Narkotyków i Horyzontalną Grupą ds. Narkotyków, które koordynują 
wszystkie kwestie związane z narkotykami w ramach planu działań 
Unii Europejskiej w zakresie walki z narkotykami. EMCDDA dostarcza 
rzetelnych informacji naukowych wspierających dyskusję poświęconą 

Wewnętrznego (CATS), zgodnie z art. 71 TFUE; Komitetu ds. Transportu, zgodnie 
z art. 99 TFUE; Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, zgodnie z art. 134 TFUE; Ko-
mitetu ds. Zatrudnienia zgodnie z art. 150 TFUE; Komitetu ds. Ochrony Socjalnej 
zgodnie z art. 160 TFUE; Komitetu ds. Zarządzania Europejskim Funduszem Spo-
łecznym, zgodnie z art. 163; Komitetu Specjalnego ds. Wspólnej Polityki Handlowej, 
zgodnie z art. 207 ust. 3 akapit 3 TFUE; Komitetu Specjalnego ds. Negocjacji Umowy 
Międzynarodowej, zgodnie z art. 218 ust. 4 TFUE; COREPER-u, zgodnie z art. 240 
TFUE (funkcjonują COREPER I i COREPER II); Komitetu Opiniodawczego Sędziów 
TS UE i RG, zgodnie z art. 255 TFUE.

45 Sekretariat Generalny Rady, Wykaz organów przygotowawczych Rady, Bruk-
sela, 14 stycznia 2014, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%20
5312%202014%20INIT (14.01.2014).

46 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, (The Europe-
an Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction − EMCDDA); jego zadaniem 
jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie rzeczowych, obiektywnych, rzetelnych 
i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, w ramach tych 
działań, zapewnianie swoim klientom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu 
zjawiska narkomanii na poziomie europejskim, informacje na stronie Komisji Euro-
pejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agen-
cies/emcdda/index_pl.htm (14.01.2014).
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narkotykom, które są potrzebne decydentom do przygotowywania od-
powiednich rozwiązań legislacyjnych oraz strategii narkotykowych47. 
Pomaga także fachowcom i specjalistom w tej dziedzinie w określeniu 
najlepszych praktyk i nowych obszarów badań. 

Parlament Europejski, przygotowując opinię aktu legislacyjnego 
może stwierdzić zapotrzebowanie na dodatkowe informacje. Komisja 
PE, przedmiotowo właściwa do rozpatrzenia wniosków dotyczących 
aktów legislacyjnych, może zaprosić przedstawicieli organizacji poza-
rządowych czy ekspertów, zażądać przygotowania Impact Assessment 
oraz wyjaśnień od Komisji Europejskiej lub Rady. W takiej sytuacji 
dane, raporty czy sprawozdania często pochodzą od działających w da-
nym obszarze agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych 
UE. Przykładem może być wspomniana wcześniej EMCDDA. Agen-
cja współpracuje z dwoma merytorycznymi komisjami Parlamentu 
Europejskiego: Komisją do spraw swobód i praw obywatelskich, wy-
miaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz Komisją środowi-
ska, zdrowia publicznego i polityki konsumenckiej48.

W traktatach dwie procedury ustawodawcze przewidują powoła-
nie specjalnych komitetów pojednawczych. Są to odpowiednio: Ko-
mitet Pojednawczy Przy Problemach Przy Procedurze Ustawodawczej 
zgodnie z art. 294 oraz Komitet Pojednawczy Przy Problemach Przy 
Procedurze Budżetowej zgodnie z art. 314 TFUE. W skład komitetów 
pojednawczych wchodzą reprezentanci Rady i Parlamentu, zgodnie 
z regulaminami tych instytucji oraz odpowiednimi porozumieniami 
międzyinstytucjonalnymi. Zadaniem tych komitetów jest osiągnąć po-
rozumienie odnośnie do przyjmowanego aktu prawnego, co do które-
go w trwających procedurach instytucje miały istotne uwagi. Praktyka 
i statystyki wskazują, że w komitetach udaje się wypracować oczeki-
wany konsensus. W ostatniej, kończącej się VII kadencji Parlamentu 
Europejskiego, 2% przyjmowanych aktów trafi ło do Komitetu Pojed-

47 Informacje ze strony agencji: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index373-
PL.html (14.01.2014).

48 Informacje ze strony agencji: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index373-
PL.html (14.01.2014).
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nawczego Przy Problemach Przy Procedurze Ustawodawczej zgodnie 
z art. 294 i wszystkie zostały uzgodnione i przyjęte.

1.3. Udział agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych UE 
w trzeciej fazie procesu decyzyjnego

W trzeciej fazie procesu decyzyjnego, zwanej implementacją, Komi-
sja Europejska wykonuje swój formalny mandat władzy dyskrecjonalnej 
do wdrażania przyjętej przez Radę i Parlament legislacji oraz wydawa-
nia aktów administracyjnych i innych specjalistycznych decyzji49. 

Władza dyskrecjonalna Komisji Europejskiej w tej fazie proce-
su decyzyjnego wiąże się po pierwsze z czynnościami zarządczymi 
w niektórych obszarach działania UE, jak np. polityka konkurencji, 
pomoc rozwojowa z polityką stowarzyszeniową włącznie, część dzia-
łań w obszarze wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa i inne. Część 
zadań operacyjnych została przeniesiona na powoływane w tym celu 
agencje. 

Ponadto w tej fazie procesu decyzyjnego, przy implementacji poli-
tyki, niezwykle pomocne są agencje, których zadaniem jest gromadze-
nie informacji wspierających proces decydowania − wysokiej jakości 
ekspertyz i analiz. Agencje takie, łącznie z całą siecią współpracują-
cych z nimi krajowymi i regionalnymi instytucjami, odgrywają rolę 
monitorowania i nadzorowania procesu wdrażania aktów europejskich 
do krajowych porządków prawnych. Brak powiązania z władzą krajo-
wą stanowi o wysokim stopniu niezależności i obiektywności przygo-
towywanych opinii, sprawozdań czy ekspertyz. Ponadto dobre kontak-
ty i współpraca w ramach powstałej sieci przynoszą efekty w postaci 
wymiany dobrych praktyk czy szkoleń oraz oddziałują na opinię pub-
liczną danego państwa członkowskiego.

W tej fazie procesu decyzyjnego Unii Europejskiej niezbędnego 
merytorycznego wsparcia Komisji Europejskiej udzielają agencje zwa-
ne w technicznym języku regulacyjnymi. Ich uprawnienia ograniczają 

49 Marks G., Hooghe L., Multi-level governance and European integration, op. 
cit., s. 24.
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się do podejmowania indywidualnych decyzji w szczególnych obsza-
rach, gdzie wymagana jest konkretna wiedza techniczna, na jasno i do-
kładnie określonych warunkach i bez faktycznej swobody uznania50. 
Ponadto agencjom nie można przekazać kompetencji, które mogłyby 
pokrywać się z zadaniami, jakie traktaty wyraźnie powierzyły Komisji 
(np. funkcji strażnika prawa UE). 

EFCA51 organizuje i koordynuje krajowe działania w zakresie kon-
troli i inspekcji, organizuje szkolenia dla inspektorów i osób prowa-
dzących szkolenia z krajów UE, tak aby zagwarantować, że przepisy 
dotyczące Wspólnej Polityki Rybołówstwa były skutecznie i konse-
kwentnie stosowane52. Działania te wskazują na wypełnianie funkcji 
regulacyjnej i adaptacyjnej.

ERA53 ma zapewniać techniczne wsparcie niezbędne do wdrażania 
Dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnoto-
wych. W tej fazie procesu decyzyjnego wypełnia funkcję zabezpiecza-
jącą m.in. poprzez przygotowywanie i sugerowanie wspólnych metod 
i celów bezpieczeństwa na kolei, zapewnianie ciągłej kontroli wydaj-
ności bezpieczeństwa, sporządzanie publicznego sprawozdania, pro-
wadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa kolei, zapewnienie 
połączenia w sieć i współpracy władz krajowych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo kolejowe i organów badawczych, w celu ułatwienia wy-
miany doświadczeń i rozwoju wspólnej kultury bezpieczeństwa kolejo-
wego54. Ponadto w rozdziale IV (art. 20−21) Rozporządzenia powołują-

50 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady − Przyszłość agencji 
europejskich, op. cit., s. 5.

51 Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, (The European Fisheries Control 
Agency − EFCA).

52 Informacje ze strony Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/
regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/efca/index_pl.htm.

53 Europejska Agencja Kolejowa, (European Railway Agency − ERA); wspiera 
integrację europejskich systemów kolei żelaznej, działając na rzecz zwiększenia bez-
pieczeństwa pociągów i zapewnienia ciągłości obsługi na trasach międzynarodowych, 
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx (14.01.2014).

54 Na podstawie Rozdziału II (art. 6−11) Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) nr 881/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Europejską 
Agencję Kolejową, Dz. Urz. L 164/1, 30.4.2004, http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0881&from=EN (14.01.2014).
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cego agencję w zakresie jej działania przewidziano możliwość, w celu 
doskonalenia interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei, zwłaszcza 
w odniesieniu do stosowanie nowych technologii informatycznych oraz 
systemów śledzenia i kontroli, prowadzenia badań i wspierania Komisji 
w innowacyjności. Wynika stąd, że agencja wypełnia prócz funkcji re-
gulacyjnej i doradczo-eksperckiej, również funkcję innowacyjną.

ECHA55 wdraża przepisy unijne dotyczące substancji chemicznych, 
które mają przynosić korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska oraz 
zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność. ECHA pomaga przedsię-
biorstwom spełnić wymagania przepisów prawa, propaguje bezpieczne 
stosowanie chemikaliów, dostarcza informacji na temat chemikaliów 
i zajmuje się problemem chemikaliów wzbudzających obawy.

EMA56 jest odpowiedzialna za ocenę naukową wniosków o euro-
pejskie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych. 
Działalność Agencji obejmuje także procedury przekazywania spraw 
dotyczących produktów leczniczych zatwierdzonych lub rozpatrywa-
nych przez państwa członkowskie. Agencja odgrywa także ważną rolę 
w promowaniu działalności innowacyjnej i badawczej w przemyśle 
farmaceutycznym. EMA udziela fi rmom porad naukowych oraz po-
mocy w kwestiach regulacyjnych w zakresie opracowywania nowych 
produktów leczniczych. Publikuje wytyczne dotyczące wymogów te-
stowania jakości, bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produk-
tów leczniczych. Wydzielone biuro ustanowione w roku 2005 świad-
czy specjalną pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP)57.

ESMA58 zastąpiła funkcjonujący do 2010 r. komitet. Jej celem jest 
zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora 

55 Europejska Agencja Chemikaliów, (European Chemicals Agency − ECHA), 
http://echa.europa.eu/pl/about-us (14.01.2014).

56 Europejska Agencja ds. Leków, (European Medicines Agency − EMA), 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_
content_000091.jsp&mid=WC0b01ac0580028a42 (14.01.2014).

57 Informacje ze strony Komisji Europejskiej, http://europa.eu/about-eu/agencies/
regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ema/index_pl.htm (14.01.2014).

58 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, (European Securi-
ties and Markets Authority − ESMA), http://www.esma.europa.eu/ (14.01.2014).
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kapitałowego w sposób umożliwiający zachowanie stabilności fi nan-
sowej i zapewnienie zaufania do systemu fi nansowego jako całości 
oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług fi nansowych. Nadano 
jej znacznie szerszy zakres uprawnień i kompetencji oraz stworzono 
kompleksowe podejście do kwestii nadzoru fi nansowego w Europie. 
Komitet wypełniał jedynie funkcje doradcze i odpowiedzialny był za 
ujednolicanie praktyki nadzorczej krajowych organów nadzoru oraz 
wydawanie niewiążących wytycznych i rekomendacji określanych 
jako tzw. środki trzeciego poziomu, rozumiane jako „miękkie” prawo 
uzupełniające przepisy dyrektyw i środków wykonawczych do dyrek-
tyw59. Agencja zyskała prawo proponowania tzw. wiążących standar-
dów technicznych (Binding Technical Standards − BTS), podlegają-
cych zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i mających moc bezpo-
średniego obowiązywania we wszystkich państwach członkowskich. 

OHIM60 jest urzędem ds. własności przemysłowej z jego funk-
cją techniczną − rejestracją praw własności przemysłowej i wzorów 
wspólnotowych.

ACER61 zapewnia właściwe funkcjonowanie jednolitego europej-
skiego rynku gazu i energii elektrycznej. Czyni to poprzez podejmo-
wanie w stosownych przypadkach wiążących indywidualnych decyzji 
w sprawie zasad i warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej 
oraz warunków jej bezpiecznej eksploatacji62. Może wydawać zalece-
nia mające pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzie-
leniu się dobrymi praktykami63.

59 Nowacki J., UE: ESMA − nowy urząd nadzoru rynku kapitałowego w Europie, 
Interia.pl, zakładka Giełdy, 4 czerwca 2011, http://biznes.interia.pl/gieldy/news/esma-
nowy-urzad-nadzoru-rynku-kapitalowego-w-europie,1640120,1844 (14.01.2014).

60 Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Offi ce for Harmonization in the 
Internal Market − OHIM), https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home (14.01.2014).

61 Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for Cooperation of 
Energy Regulators − ACER).

62 Art. 4 oraz 7−9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Re-
gulacji Energetyki, Dz. Urz. 1 L 211, 14.8.2009, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpra-
ca-miedzynarod/trzeci-pakiet-energety/4942,Aktyprawne.html (14.01.2014).

63 Rozdział II (art. 5−11) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
NR 713/2009, op. cit.
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BEREC64 otrzymał zadanie pomagania Komisji Europejskiej i kra-
jowym organom regulacyjnym we wdrażaniu regulacji UE w zakresie 
komunikacji elektronicznej oraz wspierania na poziomie europejskim 
realizacji zadań regulacyjnych spoczywających na krajowych organach 
regulacyjnych. Zadanie to wykonuje m.in. poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych praktyk regulacyjnych wśród krajowych organów regula-
cyjnych, przygotowywanie wspólnego podejścia w różnych kwestiach, 
metodologię, wytyczne dotyczące wdrażania regulacji unijnych itp.65.

Natomiast nowo powołane agencje bezpieczeństwa: EMSA66 i EF-
SA67 mają zadanie nadzorować wdrażanie europejskich standardów, 
w tym także opracowywać i wdrażać nowe zasady funkcjonowania. 
Podstawowym zadaniem pierwszej z wymienionych agencji jest za-
pewnienie pomocy technicznej, operacyjnej i naukowej68. Zgodnie 
z art. 2 ustanawiającym ją rozporządzenia może przedstawiać Komisji 
sugestie dotyczące wszelkich ewentualnych ulepszeń wiążących ak-
tów prawnych. Ponadto może określać ewentualne działania następcze 
wynikające z konkretnych projektów badawczych. Prowadzi szkolenia 
i opracowuje rozwiązania techniczne, w tym zapewniania odpowiednie 
usługi operacyjne, oraz świadczy pomoc techniczną państwom człon-
kowskim, tak by stworzyć potencjał krajowy niezbędny do wykonywa-
nia odnośnych aktów prawnych Unii69. Może wesprzeć dodatkowymi 
środkami jako reakcja na zanieczyszczenia spowodowane przez statki 

64 Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Body of European 
Regulators for Electronic Communications − BEREC).

65 Art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1211/2009 
z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd, http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agen-
cies_bodies/policy_agencies/berec/index_pl.htm (14.01.2014).

66 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (European Maritime Safety 
Agency − EMSA). 

67 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Autho-
rity − EFSA).

68 Art. 1 Rozporządzenia (WE) nr1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa Mor-
skiego z późn. zm., Dz. Urz. L 208, 5.8.2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1406:20130301:PL:PDF (14.01.2014).

69 Art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1406/2002, op. cit.
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lub przez instalacje do wydobywania ropy naftowej i gazu. Z zakresu 
powierzonych jej zadań wynika, że wypełnia funkcje regulacyjne, za-
bezpieczające i adaptacyjne.

Celem utworzenia EFSA było zwiększenie bezpieczeństwa żywno-
ści, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz przy-
wrócenie i utrzymanie zaufania do bezpieczeństwa żywności dostępnej 
w UE. Realizując te cele, agencja zapewnia doradztwo naukowe oraz 
wsparcie naukowo-techniczne. Komitet naukowy i panele naukowe 
EFSA dostarczają porad naukowych europejskim podmiotom decyzyj-
nym w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz, wyżywienia, zdrowia 
i dobrostanu zwierząt oraz ochrony roślin70. Agencja przygotowuje dla 
Komisji Europejskiej ocenę produktów, substancji, procesów a nawet 
bieżącej sytuacji. EFSA podniósł znacząco poziom bezpieczeństwa 
żywności, np. ograniczył występowanie salmonelli, zmniejszył naraże-
nia na kontakt z pestycydami, ustalił bezpieczne poziomy ich pozosta-
łości, ocenia dodatki do żywności i dodatki paszowe. Ponadto dzięki 
pracy Urzędu europejscy konsumenci mogą być pewni, że oświadczenia 
żywieniowe lub zdrowotne na etykietach żywności opierają się na so-
lidnych podstawach naukowych71. Stąd ocena działalności tej agencji, 
iż dąży do uzyskania w świadomości społecznej statusu niezależnego 
obrońcy bezpieczeństwa żywności w krajach Unii Europejskiej72. Prócz 
tych funkcji regulacyjnych, opiniodawczo-eksperckich pełni także funk-
cję adaptacyjną, proponując działania dostosowujące do zmian klimatu, 
zmian demografi cznych zachodzących w Europie i szybkiego rozwoju 
handlu światowego73. Ponadto Urząd w swojej pracy musi proponować 

70 Informacje ze strony Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/
regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/efsa/index_pl.htm (14.01.2014).

71 Komisja Europejska, Notatka, Bruksela, 16 listopada 2012, Najczęściej zada-
wane pytania: 10 lat Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
− MEMO/12/869, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-869_pl.htm 
(14.01.2014).

72 Instytut Żywności i Żywienia im prof. dra med. Aleksandra Szczygła, http://
www.izz.waw.pl/pl/eufi c?id=138 (14.01.2014).

73 Komisja Europejska, Notatka, Bruksela, 16 listopada 2012, Najczęściej zada-
wane ytania: 10 lat Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 
op. cit.
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rozwiązania uwzględniające wyzwania i szanse wynikające z innowacji, 
które z jednej strony przyczynią się do zaspokojenia przyszłych potrzeb, 
a z drugiej − stworzą nowe. W tym celu EFSA dysponuje już strategią 
naukową na lata 2012–2016, w której agencja określiła swoją wizję 
tego, w jaki sposób będzie nadal wspierać bezpieczeństwo europej-
skiej żywności w nadchodzących latach74.

Agencje mogą zbierać i opracowywać informacje dotyczące stanu 
przygotowania i realizacji zaleceń dla państw stowarzyszonych czy 
przygotowujących się do kandydowania oraz krajów partnerskich 
w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Przykładowo ETF75 po-
maga krajom partnerskim UE w reformach systemów kształcenia 
i szkolenia, aby umożliwić ludności zdobywanie wiedzy, umiejęt-
ności i innych kompetencji wymaganych w dynamicznie rozwijają-
cych się gospodarkach i społeczeństwach76. Stanowi międzynarodo-
we centrum ekspertyz, współdziałając z zainteresowanymi stronami, 
wspierając i ułatwiając współpracę oraz poszerzając wiedzę i wy-
mianę doświadczeń77.

Agencje odgrywają ponadto kluczową rolę w tworzeniu i utrzy-
maniu sieci regulacyjnych łączących narodowe i europejskie władze 
regulacyjne78. Nie oznacza to likwidacji narodowych władz regu-
lacyjnych. Jest to raczej tworzenie nowych poziomów współpracy, 
które otwierają jednocześnie możliwości rozwoju transnarodowych 
sieci łączących narodowe agencje regulacyjne, często organizacje 
międzynarodowe i inne zainteresowane podmioty. Tak więc agencje 
stają się częścią sieci instytucji zaangażowanych w daną dziedzinę, 

74 Ibidem.
75 Europejska Fundacja Kształcenia (European Training Foundation − ETF), http://

europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/etf/index_
pl.htm (14.01.2014).

76 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1339/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia, Dz. Urz. L 354/82, 
31.12.2008, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:
0082:0093:PL:PDF (14.01.2014).

77 Informacje ze strony Komisji Europejskiej, http://europa.eu/about-eu/agencies/
regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/etf/index_pl.htm (14.01.2014).

78 Dumała A. (red.), Agencje Unii Europejskiej, Warszawa 2002, op. cit., s. 11.
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a nie tylko dodatkiem do centralnej biurokracji, np. Komisji. Agencje 
(i ich kierownicy) są ponadto silniej zmotywowane do osiągania wy-
sokiego stopnia profesjonalizmu, politycznej niezależności i współ-
pracy z innymi członkami sieci79. 

Przykładową agencją wypełniającą tę funkcję jest EEA80. Jest ona 
odpowiedzialna za rozbudowywanie sieci Eionet oraz koordynację 
podejmowanych przez nią działań81. Eionet to Europejska Sieć In-
formacji i Obserwacji Środowiska, w skład której wchodzą głównie 
krajowe agencje środowiska i ministerstwa, łącznie ok. 300 instytu-
cji niższego szczebla.

Sieć EURYDICE82 ma na celu ułatwianie europejskiej współpra-
cy w dziedzinie edukacji poprzez umożliwienie lepszego rozumienia 
systemów edukacji i polityki w tym zakresie. Sieć dostarcza informa-
cji kontekstowych oraz podstaw do refl eksji nad efektywnością po-
szczególnych rozwiązań strategicznych w osiąganiu wyznaczonych 
celów. Eurydice jest także zaangażowana w raportowanie przebiegu 
procesu bolońskiego w obszarze szkolnictwa wyższego. W swoich 
działaniach EURYDICE współpracuje z EUROSTATEM, CEDE-
FOPEM (w dziedzinie kształcenia zawodowego), z ETF, European 
Agency for Development in Special Needs Education (w dziedzinie 
kształcenia specjalnego i integracyjnego) oraz z CRELL83 (Centre for 
Research on Lifl elong Learning). Eurydice wspiera także Komisję 
Europejską w jej współpracy z takimi instytucjami międzynarodo-
wymi, jak OECD, Rada Europy oraz UNESCO.

79 Dumała A., Decentralizacja zarządzania w Unii Europejskiej…, op. cit., s. 36 i nast.
80 Europejska Agencja Środowiska, (European Environment Agency − EEA), http://

www.eea.europa.eu/pl/about-us/who, informacje także na stronie Komisji Europejskiej: 
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/eea/in-
dex_pl.htm (14.01.2014).

81 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009, 23 kwietnia 
2009 w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji 
i Obserwacji Środowiska, Dz. Urz. L 126/13, 21.5.2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009R0401 (14.01.2014).

82 Sieć wymiany informacji na temat kształcenia w Europie (Eurydice Network), 
http://www.eurydice.org.pl/informacja_o_programie (14.01.2014).

83 https://crell.jrc.ec.europa.eu/.
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Innymi agencjami opierającymi swe działanie na zbudowanej sieci 
są przykładowo: EFSA84, EMA oraz ECDC85. EFSA dysponuje obecnie 
siecią zrzeszającą ponad 1500 ekspertów zewnętrznych i ponad 300 in-
stytucji naukowych. Dla porównania jej właściwy personel jest stosun-
kowo nieliczny (ok. 450 osób)86. Podobnie na strukturach sieciowych 
swoją działalność opiera opisywana wcześniej EMA. Skupia ponad 40 
instytutów i właściwych organów krajowych oraz 4 tys. ekspertów. Po-
nadto sama uczestniczy w pracach w ramach międzynarodowych ini-
cjatyw z innymi organizacjami, jak: Europejska Farmakopea, Światowa 
Organizacja Zdrowia, konferencja ds. harmonizacji ICH czy trójstronny 
program VICH (UE, Japonia i Stany Zjednoczone). W ramach ECDC 
funkcjonuje ponad 14 sieci tematycznych, jak np.: Europejska sieć nad-
zoru nad grypą, Europejska sieć nadzoru nad chorobami przenoszonymi 
przez żywność i wodę oraz chorobami odzwierzęcymi, Europejska sieć 
nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową, Europejska sieć 
nadzoru nad inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi, Europejska sieć 
nadzoru nad HIV/AID, Europejska sieć nadzoru nad gruźlicą itp.

Prócz wyżej analizowanych agencji wspólnotowych, zwanych 
tradycyjnymi lub zdecentralizowanymi, w Unii Europejskiej działają 
także agencje wykonawcze. Powołuje się je na mocy rozporządzenia 
Rady przyjętego w 2002 r.87. Ich zadania muszą dotyczyć zarządzania 
programami wspólnotowymi, przeznaczonymi dla różnych grup bene-
fi cjentów, za ich wdrożenie i prowadzenie odpowiada Komisja Euro-
pejska88. Są mocno powiązane z Komisją i przed nią odpowiedzialne. 

84 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Autho-
rity − EFSA).

85 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre of 
Disease Prevention and Control − ECDC).

86 Komisja Europejska, Notatka, Bruksela, 16 listopada 2012, Najczęściej zada-
wane pytania: 10 lat Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 
op. cit.

87 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. Urz. L 11, 16.1.2003.

88 Agencje wykonawcze powołuje się na czas określony, a ich siedziba zawsze 
znajduje się w pobliżu głównej siedziby Komisji.
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Komisja faktycznie kontroluje ich działalność i obsadza najważniejsze 
stanowiska. Roczne sprawozdania z działalności tych agencji są dołą-
czane do sprawozdań odpowiednich dyrekcji generalnych. Ich zadania 
dotyczą m.in. zarządzania, jak np.: wykonanie budżetu, kontrola tech-
niczna i fi nansowa projektów oraz rozpowszechnianie i wykorzystanie 
wyników.

Władza dyskrecjonalna Komisji Europejskiej w tej fazie procesu 
decyzyjnego wiąże się z przyjmowaniem aktów delegowanych i wy-
konawczych. Te uprawnienia o charakterze wykonawczym pozwalają 
Komisji przyjąć środki w celu uzupełnienia, zmiany lub wykonania 
aktu ustawodawczego. Komisja dysponuje uprawnieniami wyko-
nawczymi jedynie w przypadku, gdy przyznaje je akt podstawowy, 
nie chodzi więc o uprawnienia ogólne. Ponadto wykonywanie tych 
uprawnień jest ściśle uregulowane, tak aby państwa członkowskie 
mogły uczestniczyć w przygotowaniu aktów wykonawczych89. Od-
bywa się to w tzw. procedurach komitologii. Nazwa procedur wy-
wodzi się od dużej liczby ustanowionych komitetów, istnieje ich bo-
wiem ok. 300. Ich działania pokrywają się prawie całkowicie z kom-
petencjami Unii. Komitety te są złożone z przedstawicieli rządów 
państw członkowskich, a także z ekspertów naukowych lub przed-
stawicieli środowisk gospodarczych i zawodowych. Każdy projekt 
aktu wykonawczego musi być przedłożony do opinii takiego komite-
tu. Ponadto rolą komitetów jest wspomaganie Komisji w opracowy-
waniu aktów wykonawczych i stanowienie forum dyskusyjnego dla 
Komisji i krajowych administracji państw członkowskich. Komitety 
działają w ramach dwóch typów procedur: procedury sprawdzającej 
i procedury doradczej. Wybór procedury przewidziany jest w akcie 
podstawowym, który przyznaje Komisji uprawnienia wykonawcze. 
W zależności od zastosowanej procedury opinia komitetu może być 
fakultatywna bądź obowiązkowa.

89 Ograniczeniem jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące 
trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.
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W ramach propagowania badań i rozwoju gospodarczego Komisja 
powołała również, oprócz agencji, specjalne organy partnerskie90. Są to 
innowacyjne wspólne przedsiębiorstwa, np. ITER w zakresie syntezy 
jądrowej i SESAR w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, Wspólne 
Inicjatywy Technologiczne, utworzone w ramach 7. programu ramo-
wego, oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)91. EIT 
został stworzony w celu promowania edukacji (szkolnictwa wyższe-
go), badań i innowacji. Skupia się głównie na wspieraniu konwergen-
cji tych trzech elementów trójkąta wiedzy w celu osiągnięcia jednego 
celu: wzrostu gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności Euro-
py poprzez wzmocnienie potencjału innowacyjnego UE i jej państw 
członkowskich92. Wszystkie organy partnerskie wymienione w tej 
grupie wypełniają funkcję agregacji i artykulacji interesów, stanowią 
pomost między instytucjami UE a sektorem publicznym i prywatnym. 
Uczestniczą w rozdziale funduszy unijnych i umożliwiają przedsta-
wianie własnych sugestii, ale nie podejmują strategicznych decyzji 
kierowniczych93. Organy te nie są agencjami. Utworzono je po to, aby 
działały na warunkach komercyjnych i pod presją konkurencji rynku.

2. Typologia agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych 
w Unii Europejskiej względem pełnionych przez nie funkcji
Typologia agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych 

w UE zostanie dokonana zgodnie z założeniami teorii mocodawcy 
i agenta (PAT), zwanej skrótowo teorią agencji. Metodą wykorzysty-
waną przez teorię agencji jest analiza decyzyjna. Poszukiwania będą 

90 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady − Przyszłość agencji 
europejskich, op. cit., s. 4.

91 The European Institute of Innovation and Technology (EIT), http://eit.europa.
eu/ (14.01.2014).

92 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 
marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Dz. Urz. L 
97/1, 9.4.2008, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:320
08R0294&from=EN (14.01.2014).

93 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady − Przyszłość agencji 
europejskich, op. cit., s. 4.
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skoncentrowane na poszukiwaniu funkcji wzmacniających system UE 
i wypełnianych dla szeroko rozumianego procesu decyzyjnego UE.

Teoria PAT, zgodnie z jej opisową nazwą, wyjaśnia specyfi kę rela-
cji zachodzących między dwoma podmiotami w układzie hierarchicz-
nym. Jeden podmiot jest mocodawcą (pryncypałem, dysponentem), 
a drugi określany jest pełnomocnikiem (agentem, wykonawcą) i działa 
w jego imieniu94. Zastosowanie tej teorii do badania funkcjonowania 
systemu Unii Europejskiej jest już przyjęte jako reguła i zaakceptowa-
ne95, chociaż główny trzon jej zainteresowania znajduje się w naukach 
ekonomicznych w zakresie diagnozowania praktyki sektora prywatne-
go w gospodarce (funkcjonowania przedsiębiorstw, spółek akcyjnych, 
nadzoru korporacyjnego) oraz funkcjonowania organizacji bizneso-
wych.

Omawiane podejście agent-mocodawca zostało zastosowane 
w licznych dostępnych publikacjach dotyczących działania agencji 
w UE. Ujęcie badania agencji z perspektywy teorii PAT wpisuje się 
w nurt metodologiczny podejścia instytucjonalnego. Instytucje okre-
ślają bowiem ramy każdego działania, w tym także tworzenia i zasad 
funkcjonowania agencji, komitetów i innych jednostek organizacyj-
nych w UE. 

Aktualne dyskusje w obrębie tego podejścia koncentrują się na 
badaniu pobudek do utworzenia agencji i poszukiwaniu uzasadnienia 
tego procesu. Dostępna argumentacja wskazuje na stałą zależność, 
że jeśli w pewnym obszarze polityki występują silne naciski i tarcia, 
zwiększa się determinacja „mocodawcy” do oddelegowania zadań na 
tworzoną agencję czy inne komitety. Działanie to powoduje osłabie-
nie klasycznych mechanizmów kontrolnych. Przekazanie pewnych 

94 Eisenhardt K., Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Man-
agement Review”, January 1989.

95 Przykładowo: Kassim H., Menon A., The Principal-Agent Approach and the 
Study of the European Union: Promise Unfulfi lled?, „Journal of European Public 
Policy” 2003, Vol. 10(1), s. 121−139; w publikacjach polskojęzycznych: Ruszkowski 
J., Zastosowanie teorii PAT do analizy wielopoziomowego zarządzania w UE, „Stu-
dia Europejskie” 2008, nr 4, s. 119−141; Riedel R., Państwo jako agent i pryncypał 
w świetle teorii PAT, „Studia Europejskie” 2009, nr 3, s. 87−105.
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zadań innym podmiotom powoduje, że nie są one wykonywane przez 
instytucję, więc nie można danej instytucji rozliczyć z ich wykonania. 
Tworzy się jednocześnie złudzenie, że wykonanie zadania przez nieza-
leżny podmiot zwiększa społeczną aprobatę i demokratyzuje działanie 
instytucji mocodawczych96.

Zanalizowane we wcześniejszym punkcie zadania wypełniane przez 
agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w UE zostaną teraz 
zebrane w grupy funkcji o następujących cechach: regulacyjnych, do-
radczo-eksperckich, mediacyjnych, agregacji i artykulacji interesów, 
zabezpieczających, adaptacyjnych oraz innowacyjnych.

2.1. Funkcja regulacyjna
Najważniejszą funkcją, dla której wypełniania agencje zostały pier-

wotnie powołane, jest regulacja. Stąd często skrótowo część agencji 
nazywa się organami regulacyjnymi. Obecnie nie wszystkie agencje, 
komitety i inne jednostki organizacyjne wypełniają tę funkcję. Jest ona 
związana ściśle z procesami sterowania według reguł przyjętych w sy-
stemie UE. Przejawia się w tworzeniu i utrwalaniu norm i zasad sy-
stemu, utrzymując jednolite ramy działania wewnątrz systemu. Może 
to się przejawiać w doborze i narzucaniu sformalizowanego sposobu 
działania politycznego jego kierunku, zakresu i intensywności. Regu-
lacja to porządkowanie procesów już zapoczątkowanych − ich przy-
spieszanie lub hamowanie. To także porządkowanie i dobór reakcji na 
rozbieżne dążenia grup społecznych i państw członkowskich. 

W pierwszych pracach dotyczących tworzenia i działania agencji 
w UE Renaud Dehousse97 oraz Giandomenico Majone98 podjęli się 
wyjaśnienia zasad funkcjonowania agencji i innych komitetów regula-
cyjnych tworzonych przy Komisji Europejskiej. Z ich badań wynika, 
że głównym czynnikiem powodującym przekazywanie zadań regula-
cyjnych nowym wykreowanym podmiotom były ograniczone zasoby 

96 Borrása S., Koutalakisb Ch., Wendlerc F., European Agencies and Input Legiti-
macy…, op. cit.

97 Dehousse R., Regulation by networks in the European community…, op. cit.
98 Majone G., The new European agencies…, op. cit.
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i wydolność Komisji. Argument ten odnosi się do kwestii rozległości 
terytorialnej UE i rozpiętości materialnej tworzonych regulacji. Za-
pewnienie jednolitej ich realizacji na terytorium wszystkich państw 
członkowskich UE jest utrudnione.

Stąd w badaniach z lat 90. ubiegłego stulecia dotyczących agencji 
podkreślana jest wypełniana przez nie funkcja regulacyjna, że są jakby 
czwartą gałęzią rządu, z kompetencjami do regulacji materialnej i nad-
zoru nad specyfi cznymi sektorami przemysłu i handlu. Agencje regu-
lacyjne są ciałami autonomicznymi, które mają swobodę decydowania 
o systemie regulacyjnym. Po pierwsze, wspierają działania i admini-
strowanie rynkiem, muszą zapewnić sprawne funkcjonowanie sektora 
przemysłowego i handlu oraz nie dopuścić do problemów na rynku. Po 
drugie wypełniają zadania nadzoru nad działalnością ważną dla intere-
su publicznego. Ich działalność regulacyjna może dotyczyć także kwe-
stii związanych z ryzykiem na rynku. Regulacja ryzyka może dotyczyć 
np. oceny i zarządzania w procesie autoryzacji produktów medycz-
nych99. Funkcjonowanie agencji regulacyjnych zapewnia prawidłowy, 
niczym nie zahamowany, rozwój Unii i realizację wyznaczonych jej 
celów oraz osiąganie ich w sposób najbardziej efektywny i skutecz-
ny. Realizacja tej funkcji pozwala nie tylko na utrzymanie równowagi 
systemu UE wobec otoczenia, ale również na modelowanie w dostęp-
nych granicach. Do agencji wypełniających typowe funkcje regulacyj-
ne należy zaliczyć: ECHA100, EMA101 oraz ESMA102.

W nowszych pracach pojawia się ocena, że żadna z agencji nie jest 
w pełni rozwiniętą władzą regulacyjną z kompetencjami do przyjmo-
wania i realizowania polityk103. Ich główne zadanie to monitorowanie 

99 Dumała A., Decentralizacja zarządzania w Unii Europejskiej…, op. cit., s. 43.
100 Europejska Agencja Chemikaliów (European Chemicals Agency − ECHA), 

http://echa.europa.eu/pl/about-us (14.01.2014).
101 Europejska Agencja ds. Leków (European Medicines Agency − EMA), 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_
content_000091.jsp&mid=WC0b01ac0580028a42 (14.01.2014).

102 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securi-
ties and Markets Authority − ESMA), http://www.esma.europa.eu/ (14.01.2014).

103 Borrása S., Koutalakisb Ch., Wendlerc F., European Agencies and Input Legiti-
macy…, op. cit., s. 584.
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wykonania legislacji UE i specyfi cznych aspektów jednolitego rynku 
wewnętrznego104. Stopień realizowania funkcji regulacyjnej jest nisko 
szacowany ze względu na przewagę wykonywania wyspecjalizowa-
nych zadań doradczych oraz formułowania niewiążących opinii. Po-
sługiwania się przez agencje głównie miękkimi instrumentami polity-
ki, takimi jak wypracowanie najlepszych praktyk i przekaz informacji 
dotyczącej planowanych regulacji skierowany do narodowych władz, 
fi rm i konsumentów. Przykładem agencji wykonujących różne funk-
cje, w tym także regulacyjną, są: OHIM105, ACER106 oraz BEREC107. 

2. 2. Funkcja doradczo-ekspercka
Ważnym czynnikiem dokonujących się przemian w funkcjonowa-

niu agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w UE jest 
rosnąca techniczna i naukowa złożoność wielu kwestii, co prowadzi do 
tworzenia ciał i gremiów eksperckich. Potrzebne ekspertyzy mogą być 
przygotowane wewnątrz istniejących struktur. Jednakże potrzeba eks-
pertyzy jest często połączona z funkcją tworzenia prawa, decydowa-
nia czy rozstrzygania sporów, które nie zawsze są przypisane i odpo-
wiednie dla organów władzy publicznej. Ponadto eksperci zatrudniani 
w organach władzy są zaangażowani w ich politykę, a eksperci jed-
nostek zewnętrznych są bardziej niezależni. Agencje, komitety i inne 
jednostki organizacyjne w UE lepiej niż tradycyjne struktury rządowe 
czy międzyrządowe sprawdzają się w dziedzinach technicznych, gdzie 
potrzebna jest szybka adaptacja prawa i standardów do procesów tech-
nicznych108.

Analizując działalność agencji, komitetów i innych jednostek or-
ganizacyjnych UE należy podkreślić nowe funkcje, które w obecnych 

104 Dumała A. (red.), Agencje Unii Europejskiej, Warszawa 2002, op. cit., s. 11.
105 Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Offi ce for Harmonization in the 

Internal Market − OHIM), https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home (14.01.2014).
106 Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for Cooperation of 

Energy Regulators − ACER).
107 Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Body of European 

Regulators for Electronic Communications − BEREC).
108 Majone G., The new European agencies…, op. cit.
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warunkach należą do priorytetowych zadań badanych podmiotów. Na-
leży do nich funkcja doradczo-ekspercka, polegającą na opracowaniu 
naukowego i technicznego know-how w określonych i precyzyjnie 
wydzielonych dziedzinach. Przejawem wypełniania tej funkcji jest 
realizacja naukowych, doradczo-ekspertyzowych, technicznych, ad-
ministracyjnych, zarządzających lub innych specyfi cznych zadań wy-
mienionych w odpowiednim akcie prawnym powołującym i powierza-
jącym odpowiedni wycinek zadań powoływanej jednostce (np. Rozpo-
rządzeniu Rady Unii Europejskiej powołującym agencję czy Decyzji 
Komisji o utworzeniu grupy eksperckiej). Typowym przykładem takiej 
agencji jest EASA109. Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia powołującego 
agencję jej podstawową funkcją jest zapewnienie niezbędnego wspar-
cia Komisji na polu techniki, nauki i administracji podczas wykony-
wania jej zadań110. W tym celu działają przy Radzie specjalne komitety 
oraz grupy robocze.

2.3. Funkcja mediacyjna
Trzecią funkcją, którą możemy wyraźnie określić i jest ona po-

wiązana z opisaną powyżej, jest funkcja mediacyjna. Polega ona po-
średnio na rozwiązywaniu konfl iktów i mediacji dotyczącej sprzecz-
nych interesów grupowych. Pomaga to w ustaleniu najlepszych opcji 
politycznych, które mogą wesprzeć system i ustalić rozsądne roz-
wiązania, by wyważyć interesy poszczególnych państw członkow-
skich i zainteresowanych grup. Silnym bodźcem jest logika interak-
cji w ramach powstających sieci z naciskiem na zawartość i zasięg, 

109 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety 
Agency − EASA), dostarcza Komisji Europejskiej technicznej wiedzy poprzez pomoc 
w przygotowywaniu projektów przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego oraz 
służy pomocą przy technicznych aspektach zawieranych odpowiednich umów między-
narodowych, http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/easa_en.htm (14.01.2014).

110 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 
20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworze-
nia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 
91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:079:0001:0049:PL:PDF 
(14.01.2014).
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z nastawieniem na osiągnięcie konsensusu i skupianiu się na procesie 
debatowania 111.

Prócz rozbieżności i różnorodności występującej między państwa-
mi wyniki wcześniej wspomnianych badań Dehousse112 oraz Majone113 
wskazywały na podatność wewnętrznej struktury procesu decyzyjnego 
w Komisji na procesy polityzacji (politicization), które są niekorzystne 
dla wiarygodności regulacji. Pojęciem polityzacji Komisji określa się 
jej dążenie do usamodzielnienia względem państw członkowskich UE 
np. poprzez wypracowywanie sposobu postępowania i realizowania 
samodzielnie wyznaczanych celów114. Agencje wypełniają więc funk-
cję mediacyjną poprzez fakt, że ich działalność oddziela odpowiedzial-
ność polityczną i techniczno-administracyjną. 

Przykładem jest powołana w 1975 r. EUROFOUND115. Przytaczana 
teza przejawia się głównie w stałej praktyce konsultacji społecznych 
i − szerzej − w dialogu zorganizowanym (structured dialogue) pro-
wadzonym w wybranym obszarze/polityce, a w dialogu uczestniczą 
zainteresowani partnerzy. Powołuje się komitety tematyczne, w skład 
których wchodzą reprezentanci grup społecznych, zawodowych, orga-
nizacji pozarządowych z danego obszaru tematycznego itp. Inną moż-
liwość mediacji dają nieformalne kanały współpracy innych instytucji 

111 Borrása S., Koutalakisb Ch., Wendlerc F., European Agencies and Input Legiti-
macy…, op. cit., s. 589.

112 Dehousse R., Regulation by networks in the European community…, op. cit.
113 Majone G., The new European agencies, op. cit.
114 Nietrwałym przejawem tego typu polityzacji są krótkotrwałe okresy politycznego 

przywództwa silnej osobowości, która piastowała stanowisko Przewodniczącego Komi-
sji Europejskiej (np. Jacques Delors). Podobnie może się stać, gdy na stanowisko Ko-
misarza zostanie wybrana osoba o nieprzeciętnych ambicjach, zwykle zdeterminowana 
i otwarta, kosmopolityczna, która będzie promować nowe pomysły, ściślejszą integra-
cję, niejednokrotnie wyprzedzając dojrzałość wszystkich państw członkowskich na takie 
tempo procesów integracyjnych; za: Christiansen T., Tensions of European Governan-
ce: Politicized Bureaucracy and Multiple Accountability in the European Commission, 
„Journal of European Public Policy” 1997, nr 4, s.80 i nast.

115 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (European 
Founation for the Improvement of Living and Working Conditions − EUROFOUND), 
ofi cjalna strona fundacji: http://www.eurofound.europa.eu/about/organisation/index_pl.htm, 
informacje także na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/regula-
tory_agencies_bodies/policy_agencies/eurofound/index_pl.htm (14.01.2014).
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unijnych i przedstawicieli społeczeństw państw członkowskich, które 
koncentrują się wokół KE116. W jego następstwie Komisja uniezależnia 
się „informacyjnie” od woli politycznej wyrażanej przez prawomoc-
nie wybieranych przedstawicieli państw członkowskich – rządy kra-
jowe117. Innymi agencjami realizującymi tę funkcję są: CEDEFOP118 
oraz EU-OSHA119. 

Ponadto czynnikami sprzyjającymi wypracowywaniu porozumień 
jest skład rady administracyjnej agencji, czyli kolegialnego ciała za-
rządzającego, oraz generalnie struktura organizacyjna agencji. W skład 
głównych organów wchodzą zarówno przedstawiciele państw człon-
kowskich, jak i przedstawiciel Komisji. Stwarza to wyrównane warunki 
dla wypracowywania stanowisk i zacierania rozbieżności interesów wy-
stępujących zarówno między państwami członkowskimi, jak i między 
państwami członkowskimi a Komisją120. Analitycy twierdzą, że agencje 
mogą zapewnić lepszą ochronę interesów ogólnych niż struktury organi-
zacyjne wewnątrz instytucji wykonujące zadania samoregulacyjne121.

Bardzo wyraźnie funkcję mediacyjną pełnią komitety zaangażowa-
ne w kilku fazach procesu decyzyjnego. Należy do nich zaliczyć ko-
mitety społeczeństwa obywatelskiego oraz grupy eksperckie współpra-
cujące z Komisją Europejską w pierwszej fazie procesu decyzyjnego, 
grupy robocze i komitety określane jako organy przygotowawcze Rady 

116 Obecnie istnieje 40 europejskich komitetów sektorowego dialogu społecznego, 
za: Komisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji w sprawie funkcjonowania 
i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego, SEK(2010) 964 wersja 
ostateczna, Bruksela, 22.7.2010.

117 Christiansen T., Tensions of European governance, op. cit., s. 80 i nast.
118 Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (European Centre for 

the Development of Vocational Training, Centre européen pour le developpement de 
la formation professionelle − CEDEFOP), http://www.cedefop.europa.eu/FR/Index.aspx, 
informacje także na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/vocational_training/c11008a_pl.htm (14.01.2014).

119 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (The European Agency 
for Safety and Health at Work − EU-OSHA) https://osha.europa.eu/en/about, infor-
macje także na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-eu/agencies/regula-
tory_agencies_bodies/policy_agencies/osha/index_pl.htm (14.01.2014).

120 Dumała A. (red.), Agencje Unii Europejskiej, Warszawa 2002, op. cit., s. 11.
121 Majone G., The new European agencies…, op. cit.
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– w drugiej fazie procesu oraz komitety kontrolujące Komisję – tzw. 
komitologiczne – w trzeciej fazie procesu decyzyjnego w UE. Wypeł-
nianie funkcji mediacyjnej przejawia się w składzie i trybie pracy tych 
ciał. Reprezentanci różnych środowisk wraz z przedstawicielami państw 
członkowskich i instytucji UE wypracowują wspólne decyzje, strategie, 
podejmują działania, co przyczynia się do integracji wokół poruszanych 
problemów i proponowanej legislacji zainteresowanych jej adresatów.

Podobne zadanie wypełniają grupy robocze i komitety tworzone 
przy Radzie, których celem jest wypracowanie konsensusu i wspar-
cie merytoryczne przy wypracowywaniu ostatecznego brzmienia 
aktu prawnego uchwalanego przez Radę. W skład tych ciał kolegial-
nych wchodzą reprezentanci rządów państw członkowskich szczebla 
merytorycznego. Są one zaangażowane w fazie drugiej procesu de-
cyzyjnego.

2.4. Funkcja agregacji i artykulacji interesów
Opisywane wcześniej komitety, doradcy i eksperci, czyli gremia 

współpracujące z Komisją i Radą, pełnią przede wszystkim funkcję 
agregacji i artykulacji interesów. Jest to funkcja wspomagająca funk-
cjonowanie systemu UE. Działają na granicy między środowiskiem 
a systemem UE, co wyznacza im podwójną rolę – zarówno elementu 
środowiska, jak i elementu systemu. 

Są po pierwsze wyrazicielem różnych interesów narodowych i gru-
powych. Państwa mogą w ramach komitologii skutecznie bronić włas-
nych interesów, czego dowodzi przykładowo historia Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)122, nawet kosztem zdro-
wia i bezpieczeństwa obywateli123. 

Po drugie przyczyniają się do zwiększenia współpracy podmiotów 
122 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (The European Food Safety 

Authority − EFSA).
123 Szerzej patrz: Biała księga Komisji Europejskiej na temat bezpieczeństwa 

żywności z 12 stycznia 2000 r. oraz Stankiewicz D., Reforma prawa żywnościowego 
w Unii Europejskiej – Biała Księga dotycząca bezpieczeństwa żywności, „Informacja 
nr 782”, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu RP, kwiecień 2001, http://biu-
rose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_01/i-782.pdf (14.01.2014).
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uczestniczących w ramach analizowanych jednostek organizacyjnych 
UE ponad granicami państw członkowskich. W trybie dialogu zawie-
rane są porozumienia i wypracowywane stanowiska. Jest to poszerze-
nie kanałów prowadzenia konsultacji jako sposobu gwarantowania 
społecznej reprezentacji i wytyczenia roli ekspertów124. 

Funkcję agregacji i artykulacji interesów wypełniają także agen-
cje. Ten nowy sposób rządzenia opiera się na decentralizacji wa-
runków organizacyjnych, na względnej autonomii od władzy wy-
konawczej, ale też na ustanawianiu operacyjnych modułów, które 
często dostarczają zasadnicze połączenie między sferą publiczną 
i prywatną w realizacji specyfi cznych decyzji, związanych z loko-
waniem rynku125.

 
2.5. Funkcja zabezpieczająca

Inną podstawową funkcją wypełnianą przez niezależne agencje jest 
funkcja zabezpieczająca. Przejawia się ona w działaniach związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa, ochroną i monitorowaniem. Takie 
rodzaje działań powstrzymują Unię od dezintegracji − odpowiadają za 
procesy integracyjne w aspekcie stosowanych norm. Z większości ba-
dań i opracowań dotyczących agencji wynikają podobne wnioski − de-
legowanie kompetencji monitorowania i wykonywania legislacji w Unii 
wynika z różnorodności między państwami. Zwłaszcza w zakresie re-
gulacji rynkowych wymagany jest wysoki stopień wiedzy naukowej. 
Supranarodowy regulator jest niezależny od narodowych i sektorowych 
konfl iktów interesów, daje gwarancje zaufania i ochrony. W odróżnieniu 
od rządów krajowych, których horyzont czasowy wyznaczają wybory, 
agencje nie są ograniczone kwestiami materialnymi, formalnymi czy po-
litycznymi i mogą przyjmować właściwe strategie długookresowe, dają 
gwarancje ciągłości działania. Jest to niezbędny warunek uzyskania wia-
rygodności podejmowanych działań i zwiększają aprobatę dla ich dzia-

124 Liberatore A., Funtowicz S., Democratising’ expertise, ‘expertising’ democ-
racy…, op. cit., s. 149.

125 Borrása S., Koutalakisb Ch., Wendlerc F., European Agencies and Input Legiti-
macy…, op. cit., s. 584.
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łalności. Przykładowe agencje wypełniające funkcję zabezpieczającą to: 
EEA126, EMCDDA127, ECDC128, ERA129 oraz FRA130. 

Funkcję zabezpieczającą wypełniają także specjalne komitety ko-
mitologiczne działające w fazie trzeciej procesu decyzyjnego. Są one 
tworzone w celu monitorowania i kontrolowania aktywności Komisji 
w zakresie wypełniania przez nią funkcji wykonawczej. W skład tych 
komitetów wchodzą mianowani przez rządy państw członkowskich 
urzędnicy merytoryczni, zwykle średniego i niższego szczebla. Udział 
przedstawicieli państw członkowskich w pracach tych komitetów ma 
na celu także ochronę interesów narodowych. 

126 Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency − EEA); 
dostarcza ocen dotyczących stanu środowiska, kierunków zmian w środowisku oraz 
presji wywieranej na nie przez czynniki ekonomiczne i społeczne, opracowuje scena-
riusze, prowadzi ocenę polityki i dba o zapewnienie jakości danych, za: http://www.
eea.europa.eu/pl/about-us/what (14.01.2014).

127 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Moni-
toring Centre for Drugs and Drug Addiction − EMCDDA); jego zadaniem jest gromadze-
nie, analiza i upowszechnianie rzeczowych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych 
informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, w ramach tych działań, zapewnianie 
swoim klientom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na po-
ziomie europejskim, informacje na stronie Komisji Europejskiej: http://europa.eu/about-
eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/emcdda/index_pl.htm.

128 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre of 
Disease Prevention and Control − ECDC); prowadzi nadzór epidemiologiczny, system 
wczesnego ostrzegania i reagowania, przygotowuje ekspertyzy naukowe, udziela po-
mocy technicznej państwom członkowskim i państwom trzecim, prowadzi działania 
na rzecz wsparcia i rozwoju w obliczu nowych zagrożeń sanitarnych, http://www.ecdc.
europa.eu/en/Pages/home.aspx (14.01.2014).

129 Europejska Agencja Kolejowa (European Railway Agency − ERA); wspiera 
integrację europejskich systemów kolei żelaznej, działając na rzecz zwiększenia bez-
pieczeństwa pociągów i zapewnienia ciągłości obsługi na trasach międzynarodowych, 
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx (14.01.2014).

130 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for 
Fundamental Rights − FRA), gromadzi, analizuje, rozpowszechnia i ocenia istotne 
i porównywalne informacje oraz dane dotyczące konkretnych skutków dla praw pod-
stawowych, jakie wywołują na nie działania podejmowane przez UE, oraz dotyczące 
wzorcowych sposobów szanowania i propagowania tych praw, formułuje i publikuje 
wnioski i opinie na tematy szczegółowe i na temat rozwoju sytuacji w zakresie praw 
podstawowych w ramach wdrażania polityk, przeznaczonych dla instytucji europej-
skich i państw członkowskich wdrażających prawo wspólnotowe, http://fra.europa.eu/
en/about-fra/what-we-do (14.01.2014).
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2.6. Funkcja adaptacyjna
Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne UE wypełniają 

także funkcję adaptacyjną. Przejawia się ona w działaniu służącym 
usprawnianiu funkcjonowania Unii. We wspomaganiu instytucji 
UE w elastycznym dostosowywaniu do pojawiających się zmian 
związanych z postępem technologicznym czy rosnącymi potrzeba-
mi społeczeństwa. W reagowaniu na tzw. oddziaływanie otoczenia, 
którym są czynniki ekonomiczne, polityczne, społeczne czy kultu-
rowe. 

Funkcję adaptacyjną wypełniają agencje z obszaru działania Unii 
związanego z kształceniem, szkoleniem i młodzieżą. Należą do nich 
np. EURYDICE131 oraz ETF132. Także inne agencje prowadzą działal-
ność szkoleniową, prowadzą warsztaty i seminaria, wspierając w tej 
sposób specjalistów i szkoląc kadrę państw członkowskich.

Podobnie cele adaptacyjne wypełniają eksperci i doradcy, przygo-
towując szczegółowe analizy i opinie dla instytucji UE. W istotnych 
dla procesu integracji momentach powoływane gremia otrzymywały 
nawet specjalne nazwy, jak: komitety ds. reformy, komitety ds. badań 
w określonej dziedzinie, itp.133

2.7. Funkcja innowacyjna
Ostatnią wyróżnianą w badaniu funkcją jest innowacja. To dzia-

łalność o charakterze wyprzedzającym, prowadząca do tworzenia no-
wych jakości, których otoczenie samo nie byłoby w stanie wytworzyć. 
Polega ona na proponowaniu i wprowadzaniu nowych reguł i mecha-
nizmów działania, do tworzenia nowych stanów rzeczy i nowych jako-
ści. Może przejawiać się w inspirowaniu do przygotowywania czy też 
opracowywania dokumentów o charakterze strategicznym, planowa-

131 Sieć wymiany informacji na temat kształcenia w Europie (Eurydice Network), 
http://www.eurydice.org.pl/informacja_o_programie (14.01.2014).

132 Europejska Fundacja Kształcenia (European Training Foundation − ETF), 
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/etf/
index_pl.htm (14.01.2014).

133 Przykładami mogą być: Komitet Tindemansa, Komitet Delorsa, Komitet Wernera.
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niu przyszłych działań, proponowaniu rozwiązań ułatwiających wyj-
ście z impasu czy zastoju, na wyznaczaniu nowych celów. 

Gremium wypełniającym typowo funkcję innowacyjną jest Euro-
pejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)134, ale funkcję tę wypeł-
nia również wspomniana wcześniej ERA. Podobnie jest w przypadku 
analizowanej EMA czy EFSA.

Funkcję innowacyjną mogą wypełniać także komitety, o których 
wspomniano wyżej, łącznie z funkcją adaptacyjną. Wypracowywanie 
strategii, planu i propozycji reformy ma także wartości innowacyjne.

Zakończenie
W niniejszym rozdziale został dokonany przegląd zadań realizo-

wanych przez agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w sy-
stemie instytucjonalnym Unii Europejskiej oraz określono i dokonano 
typologii funkcji wypełnianych przez te podmioty dla systemu UE ze 
szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w poszczególnych 
fazach procesu decyzyjnego w UE. 

Poszukiwania odpowiedzi na postawione we wstępie pytania ba-
dawcze przyniosły inspirujące wyniki. Po pierwsze zarówno agencje, 
jak i komitety wypełniają różne funkcje w kilku fazach procesu decy-
zyjnego. Natomiast wspólne przedsiębiorstwa pełnią wyłącznie funk-
cję innowacyjną. Po drugie − w badaniu ograniczono się do analizy 
kilku wybranych przykładów, tym niemniej wskazują one, że w dru-
giej fazie procesu decyzyjnego wyraźnie większy udział mają komi-
tety, natomiast agencje wspierają instytucje w pierwszej i w trzeciej 
fazie. Po trzecie jedynie funkcja regulacyjna jest wypełniania przez 
agencje i jest ona realizowana w trzeciej fazie procesu decyzyjnego. 
Pozostałe funkcje są wypełniane w równym stopniu zarówno przez 
agencje, jak i przez komitety. 

Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zebrane w tabeli 1.

134 European Institute of Innovation and Technology − EIT, http://eit.europa.eu/ 
(14.01.2014).
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Tabela 1. Przykładowe wypełnianie funkcji przez agencje, komitety i inne 
jednostki organizacyjne UE w poszczególnych fazach procesu decyzyj-
nego UE

Faza 
procesu 

decyzyjne-
go/nazwa 
funkcji

Faza I kształtowania 
polityki (policy initia-

tion)

Faza II po-
dejmowania 

decyzji (decision
-making)

Faza III implemen-
tacji (implementa-

tion)

doradczo-
ekspercka

• agencje: EEA1 
(raporty tematyczne 
i techniczne, przeglądy, 
analizy)

• komitety: 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
(konsultacje, dialog 
usystematyzowany); 
doradcy i eksperci 
(opracowania studiów 
i analiz zewnętrznych, 
warsztaty, seminaria)

• agencje: EM-
CDDA2 ( infor-
macje naukowe 
i współpraca 
z organami 
przygotowaw-
czymi Rady 
i Parlamentu)

• komitety: 
EKES, KR 
(opinie, konsul-
tacje); komitety 
Rady (specjali-
styczne analizy, 
raporty i opi-
nie)

• agencje: ECHA3 
(informacje na 
temat chemikaliów); 
EMA4 (ocena 
naukowa wniosków 
o europejskie 
pozwolenie na 
dopuszczenie do 
obrotu produktów 
leczniczych); 
EMSA−5 (pomoc 
techniczna, 
operacyjna 
i naukowa); 
EFSA6 oraz 
EASA7  (doradztwo 
naukowe oraz 
wsparcie naukowo-
techniczne); 

• komitety: 
komitologiczne

agregacji 
i artykula-
cji intere-

sów

• agencje: FRA8, 
CEDEFOP9, 
EUROFOUND10, 
EU-OSHA11 (sieć 
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz instytucjami 
społeczeństwa 
obywatelskiego)

• komitety: 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
(konsultacje, dialog 
usystematyzowany)

• komitety: 
EKES, KR 
(opinie, własne 
sugestie); 

• agencje: FRA, 
CEDEFOP, 
EUROFOUND, 
EU-OSHA (sieć 
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz instytucjami 
społeczeństwa 
obywatelskiego)

• komitety: 
komitologiczne 
(wyraz interesów 
narodowych)
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zabezpie-
czająca

• agencje: EEA 
(raporty tematyczne 
i techniczne, 
przeglądy); ECDC12 
(diagnostyka, 
wykrywanie, 
identyfi kacja 
czynników zakaźnych, 
ocena zagrożeń); 
FRA (monitoring, 
gromadzenie, 
rejestracja 
i rozprzestrzenianie 
informacji oraz 
danych)

• agencje: ERA13 
(kontrola wydajności 
bezpieczeństwa, 
sprawozdania, 
baza danych); 
ECHA (propaguje 
bezpieczne 
stosowanie 
chemikaliów); 
ESMA−14 
(zachowanie 
stabilności 
fi nansowej 
i zapewnienie 
zaufania do systemu 
fi nansowego 
jako całości oraz 
odpowiedniej 
ochrony 
konsumentów usług 
fi nansowych)

adaptacyj-
na

• agencje: EEA 
(konferencje i wizyty, 
przygotowuje 
sieci i działalność 
komunikacyjną 
skierowaną do ogółu 
społeczeństwa)

• komitety: eksperci 
(warsztaty i seminaria, 
Impact Assessment)

• agencje: EMA (po-
rady naukowe oraz 
pomoc w kwestiach 
regulacyjnych 
w zakresie opraco-
wywania nowych 
produktów lecz-
niczych); EMSA 
(prowadzi szkolenia 
i opracowuje roz-
wiązania techniczne, 
w tym zapewniania 
odpowiednie usługi 
operacyjne, oraz 
świadczy pomoc 
techniczną pań-
stwom członkow-
skim); ETF15 (pomoc 
krajom partnerskim 
UE w reformach sy-
stemów kształcenia 
i szkolenia)
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adaptacyj-
na

• komitety: specjalne 
komitety eksperckie 
(programy reform, 
propozycje modyfi -
kacji polityk i dzia-
łań)

innowa-
cyjna

• komitety: specjalne 
komitety eksperckie 
(przygotowanie 
propozycji strategii, 
planu, reformy)

• agencje: ERA, EMA 
oraz EFSA

• inne jednostki: 
innowacyjne 
wspólne 
przedsiębiorstwa 
oraz EIT16

media-
cyjna

• agencje: FRA, EURO-
FOUND, EU-OSHA 
(sieć z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
instytucjami społeczeń-
stwa obywatelskiego)

• komitety: społeczeń-
stwa obywatelskiego 
(konsultacje, dialog 
usystematyzowany);

• komitety: 
COREPER 
(przygotowa-
nie posiedzeń 
Rady); Komitet 
Pojednawczy 
Przy Prob-
lemach Przy 
Procedurze 
Ustawodawczej 
i Budżetowej

• agencje: FRA, 
EUROFOUND, 
EU-OSHA (sieć 
z organizacjami po-
zarządowymi oraz 
instytucjami społe-
czeństwa obywatel-
skiego)

• komitety: komitolo-
giczne

regulacyj-
na

• agencje: EFCA17 
(organizuje i ko-
ordynuje krajowe 
działania w zakresie 
kontroli i inspekcji, 
organizuje szkolenia 
dla inspektorów); 
ECHA (wdraża 
przepisy unijne do-
tyczące substancji 
chemicznych); EMA 
(ocena naukowa 
wniosków o euro-
pejskie pozwolenie 
na dopuszczenie do 
obrotu produktów 
leczniczych, wytycz-
ne dotyczące
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regulacyj-
na

wymogów testowa-
nia w zakresie jako-
ści, bezpieczeństwa 
stosowania i sku-
teczności produktów 
leczniczych); ESMA 
(prawo proponowa-
nia tzw. wiążących 
standardów tech-
nicznych); OHIM18 
(rejestracja praw 
własności przemysło-
wej i wzorów wspól-
notowych); agencje 
wykonawcze

Źródło: opracowanie własne.

1  Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency − EEA).
2  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction − EMCDDA).
3  Europejska Agencja Chemikaliów (European Chemicals Agency − ECHA).
4  Europejska Agencja ds. Leków (The European Medicines Agency − EMA).
5  Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (European Maritime Safety Agency 

− EMSA). 
6  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority − 

EFSA).
7  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency − 

EASA).
8  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for Funda-

mental Rights − FRA).
9  Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (European Centre for the De-

velopment of Vocational Training, fr. Centre européen pour le developpement de la 
formation professionelle − CEDEFOP).

10   Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (European Founation 
for the Improvement of Living and Working Conditions − EUROFOUND).

11   Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety 
and Health at Work − EU-OSHA).

12   Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre of Disease 
Prevention and Control − ECDC).

13   Europejska Agencja Kolejowa (European Railway Agency − ERA).
14   Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and 

Markets Authority − ESMA).
15  Europejska Fundacja Kształcenia (European Training Foundation − ETF).
16  European Institute of Innovation and Technology − EIT).
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17  Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (European Fisheries Control Agency − 
EFCA).

18  Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Offi ce for Harmonization in the Internal 
Market − OHIM).

Analiza prowadzona w rozdziale służyła weryfi kacji hipotezy, że 
funkcjonowanie agencji, komitetów i innych jednostek organizacyj-
nych w UE jest ściśle związane z ustanawianiem nowego modelu rzą-
dzenia w Unii Europejskiej, zwanego w Białej księdze europejskim 
rządzeniem. W modelu tym przeważa przejrzystość, otwarcie na opi-
nie i sugestie zainteresowanych stron oraz oparcie się na mierzalnych 
standardach i wskaźnikach ustanawianych przez niezależne podmioty. 
Realizacja modelu europejskiego rządzenia ma służyć zwiększeniu 
poziomu kompetencyjności i efektywności działań podejmowanych 
przez Unię Europejską. Analiza i dokonana na jej podstawie synteza 
wskazują, że zarówno agencje, jak i komitety oraz inne jednostki or-
ganizacyjne UE, wypełniając zwłaszcza funkcje artykulacji i agregacji 
interesu, umożliwiają uczestnictwo zainteresowanych stron w procesie 
podejmowania decyzji w UE. Ponadto wypełniają funkcję mediacyjną, 
aby występujące różnice interesów wypośrodkować i wypracować za-
dowalające rozwiązania. Wielość form komitetów i innych jednostek 
organizacyjnych służących wyrazowi i mediacji interesów w procesie 
decyzyjnym w różnych jego fazach świadczy o ugruntowanym stylu 
konsultacyjnym podejmowania decyzji.

W teorii instrumentami tzw. nowego zarządzania, którego poszu-
kiwania w niniejszym artykule dotyczyły, są mierzalne standardy lub 
wskaźniki, planowanie strategiczne (w tym wieloletnie planowanie 
fi nansowe), budżet zadaniowy, systemy jakości, zarządzanie ryzy-
kiem, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Jak wykazała analiza, 
przeprowadzona w pierwszej części tego artykułu, agencje, komite-
ty i inne jednostki organizacyjne UE są powoływane, aby przygoto-
wywać, opracowywać lub dokonywać weryfi kacji realizacji zadań za 
pomocą wcześniej opracowanych standardów i wskaźników. Zgodnie 
z zastosowaną teorią PAT agent doradza mocodawcy ma wiedzę eks-
percką i proponuje sposoby działania. Agenci są tworzeni, aby dostar-
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czać specjalistycznej, bezstronnej wiedzy, twierdząc, że delegowanie 
jest głównym mechanizmem generującym dystrybucyjne korzyści. 
Agencja jako regulator musi być neutralna. To oznacza, że gremia te są 
powoływane do odbiurokratyzowania wykonywanych zadań, odpoli-
tycznienia określonych zadań publicznych czy uelastycznienia procesu 
decyzyjnego, do stworzenia lepszego dostępu społeczeństwa do infor-
macji i przebiegu procesu decydowania. Autorka dostrzega realizację 
zasad postulowanych w Białej Księdze w sprawie europejskiego rzą-
dzenia w postaci korzystania z reguł nowego rządzenia.

Przygotowanie projektu wniosku legislacyjnego czy decyzji przez 
Komisję Europejską z wykorzystaniem informacji pochodzących od 
agencji jest traktowany jak oparty na technicznej lub naukowej pod-
stawie. Nadaje tym aktom dodatkowej wiarygodności i rangi. Agencje 
regulacyjne wypracowują renomowany naukowy lub techniczny know
-how zapewniając instytucjom większą skuteczność podejmowanych 
decyzji135.
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